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ராஜஸ்தான், மத்தியபிரேதசம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்கு

சட்டப்ேபரைவத் ேதர்தல் ேததி அறிவிப்பு
 டிசம்பர் 11-ல் வாக்கு எண்ணிக்ைக 

 புதுெடல்லி
ராஜஸ்தான், மத்தியபிரேதசம், 
மிேசாரம், சத்தீஸ்கர், ெதலங்கானா 
ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கு சட்டப் 
ேபரைவத் ேதர்தல் ேததிைய 
தைலைமத் ேதர்தல் ஆைணயர் 
ஓ.பி. ராவத் அறிவித்தார்.

சத்தீஸ்கரில் இரு கட்டமாக 
நவம்பர் 12 மற்றும் 20-ம் ேததியும் 
மத்தியபிரேதசம், மிேசாரம் மாநிலங் 
களில் நவம்பர் 28-ம் ேததியும் ராஜஸ் 
தான், ெதலங்கானாவில் டிசம்பர் 7-ம் 
ேததியும் வாக்குப்பதிவு நைடெபற 
வுள்ளது. வாக்குகள் எண்ணிக்ைக 
டிசம்பர் 11-ம் ேததி நைடெபறும்.

ராஜஸ்தான், மத்தியபிரேதசம், 
சத்தீஸ்கர் மாநிலங்களின் சட்டப் 
ேபரைவ ஆயுட்காலம் அடுத்த 
ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நிைறவைட 
கிறது. மிேசாரம் மாநில சட்டப் 
ேபரைவயின் ஆயுட்காலம் டிசம்பர் 
15-ம் ேததியுடன் நிைறவைடகிறது. 
இதனால், இந்த மாநிலங்களில் 
ேதர்தல் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடு 
கைள ேதர்தல் ஆைணயம் ெசய்து 
வருகிறது.

இந்த நிைலயில் ெதலங்கானா 
ேபரைவக்கும் இந்த 4 மாநிலங்களு
டன் ேசர்த்து ேதர்தல் நடத்தப்படு 
கிறது. இந்த 5 மாநிலங்களின் 
சட்டப்ேபரைவ ேதர்தல் ேததிைய 
ேதர்தல் ஆைணயம் ேநற்று 
அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. 
இதுெதாடர்பாக ெடல்லியில் தைல 
ைமத் ேதர்தல் ஆைணயர் 
ஓ.பி. ராவத் ெசய்தியாளர்களிடம் 
ேநற்று கூறியதாவது:

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் 2 கட்டங் 
களாக ேதர்தல் நைடெபற உள்ளது. 
முதல் கட்டமாக 18 ெதாகுதிகளுக்கு 
நவம்பர் 12-ம் ேததியும் இரண்டாவது 
கட்டமாக 72 ெதாகுதிகளுக்கு 
நவம்பர் 20-ம் ேததியும் வாக்குப் 
பதிவு நைடெபற உள்ளது.

சத்தீஸ்கர் மாநில முதல் கட்ட 
வாக்குப்பதிவுக்கு அக்ேடாபர் 16-ம் 
ேததி முதல் ேவட்புமனுக்கைள 
தாக்கல் ெசய்யலாம். ேவட்பு மனு 
தாக்கல் ெசய்ய அக்ேடாபர் 23 

கைடசி நாளாகும். மனுக்கள் மீதான 
பரிசீலைன அக்ேடாபர் 24-ல் நைட 
ெபறும். 

2-ம் கட்ட வாக்குப்பதிவுக்கு அக் 
ேடாபர் 26-ம் ேததி முதல் ேவட்பு 
மனுக்கைள தாக்கல் ெசய்யலாம். 
ேவட்பு மனு தாக்கல் ெசய்ய நவம்

பர் 2 கைடசி நாளாகும். மனுக்கள் 
மீதான பரிசீலைன நவம்பர் 3-ல் 
நைடெபறும். மனுக்கைள வாபஸ் 
ெபற நவம்பர் 5 கைடசி நாளாகும்.

மத்தியபிரேதசம், மிேசாரம் 
ஆகிய 2 மாநிலங்களில் ஒேர 
கட்டமாக நவம்பர் 28-ம் ேததி 

வாக்குப் பதிவு நடத்தப்படவுள்ளது. 
மத்தியபிரேதசத்தில் 230 சட்டப் 
ேபரைவத் ெதாகுதிகளும் மிேசார 
மில் 40 ேபரைவத் ெதாகுதிகளும் 
உள்ளன.

இந்தத் ேதர்தலுக்கு நவம்பர் 
2-ம் ேததி முதல் ேவட்புமனுக்கைள 

தாக்கல் ெசய்யலாம். மனு தாக்கல் 
ெசய்ய நவம்பர் 9 கைடசி நாளாகும். 
மனுக்கள் மீதான பரிசீலைன 
நவம்பர் 12-ல் நைடெபறும். 
மனுக்கைள வாபஸ் ெபற நவம்பர் 
14 கைடசி நாளாகும்.

ராஜஸ்தான், ெதலங்கானா 
மாநிலங்களுக்கு ஒேர கட்டமாக 
டிசம்பர் 7-ம் ேததி வாக்குப் பதிவு 
நைடெபறும். ராஜஸ்தானில் 200 
சட்டப் ேபரைவத் ெதாகுதிகளும் 
ெதலங்கானாவில் 119 ேபரைவத் 
ெதாகுதிளும் உள்ளன.

இந்தத் ேதர்தலுக்கு நவம்பர் 12-ம் 
ேததி முதல் ேவட்புமனுக்கைள தாக் 
கல் ெசய்யலாம். மனு தாக்கல் 
ெசய்ய நவம்பர் 19 கைடசி நாளா 
கும். மனுக்கள் மீதான பரிசீலைன 
நவம்பர் 20-ல் நைடெபறும். மனுக் 
கைள வாபஸ் ெபற நவம்பர் 22 
கைடசி நாளாகும். 5 மாநில ேதர் 
தல்களில் பதிவான வாக்குகள் 
டிசம்பர் 11-ம் ேததி எண்ணப்படும். 
5 மாநிலங்களிலும் ேதர்தல் நடத்ைத 
விதிமுைறகள் உடனடியாக 
அமலுக்கு வருகின்றன. இவ்வாறு 
அவர் கூறினார்.

ேதர்தல் நைடெபறவுள்ள ராஜஸ் 
தான், மத்தியப்பிரேதசம், சத்தீஸ்கர் 
மாநிலங்களில் பாஜகவும் மிேசா 
ரத்தில் காங்கிரஸும் ஆட்சி நடத்தி 
வருகின்றன. ெதலங்கானாவில் 
9 மாதங்களுக்கு முன்பாகேவ 
ெதலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சி 
யின் தைலவரும் முதல்வரு 
மான சந்திர ேசகர் ராவ் ஆட்சிையக் 
கைலத்தார். - பிடிஐ

இன்று மாைல ெடல்லிக்கு புறப்படுகிறார்

பிரதமர் ேமாடியுடன் நாைள 
முதல்வர் பழனிசாமி சந்திப்பு
 எய்ம்ஸ் உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்்கான நிதி குறித்து மனு அளிக்கிறார்

 ெசன்ைன
பிரதமர் நேரந்திர ேமாடிைய சந்திப் 
பதற்காக தமிழக முதல்வர் 
ேக.பழனிசாமி இன்று ெடல்லி 
புறப்பட்டு ெசல்கிறார். பிரதமைர 
நாைள சந்திக்கவுள்ள பழனிசாமி, 
தமிழகத்தின் பல்ேவறு திட்டங் 
களுக்கான நிதி ேகாரிக்ைக ெதாடர் 
பான மனுைவ அளிக்கிறார் என அரசு 
வட்டாரங்கள் ெதரிவிக்கின்றன.

தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவ 
மைன அைமக்கப்படும் என்று 
கடந்த 2014-15 மத்திய பட்ெஜட் 
டில் அறிவிக்கப்பட்டது. அைதத் 
ெதாடர்ந்து, எய்ம்ஸ் மருத்துவ 
மைன அைமக்க 5 இடங்கைள 
மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு 
பரிந்துைரத்தது. மத்திய அரசும் 
இதற்கான குழுைவ அனுப்பி 5 
இடங்கைள ஆய்வு ெசய்தது. 
இறுதியாக, மதுைர மாவட்டம் 
திருப்பரங்குன்றம் அருகில் 
உள்ள ேதாப்பூரில் எய்ம்ஸ் 
மருத்துவமைன அைமப்பதற்கான 
ஒப்புதைல வழங்கியது.

ஒப்புதல் அளிக்கவில்ைல 
இந்த நிைலயில், ‘தமிழகத்தில் 

எய்ம்ஸ் மருத்துவமைன அைமக்க 
மத்திய அைமச்சரைவ ஒப்புதல் 
அளிக்கவில்ைல’ என்று தகவல் 
அறியும் உரிைம சட்டத்தின் கீழ் 
ெபறப்பட்ட தகவல் தமிழகத்தில் 
பரபரப்ைப ஏற்படுத்தியது.

இதுெதாடர்பாக, மத்திய 
சுகாதார பாதுகாப்புத் திட்ட இயக்கு 
நரிடம் தமிழக சுகாதாரத் துைற 
ெசயலரும் விளக்கம் ேகாரினார். 
அதற்கு, அவர் அளித்த விளக் 
கத்தில், ‘‘தகவல் உரிைம சட்டத்தின் 
கீழ் அளிக்கப்பட்ட விவரம் தவறாக 

புரிந்துெகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவ 
மைன அைமக்கும் திட்டத்துக்கு 
ரூ.1,264 ேகாடி ஒதுக்கப்பட்டு, 
மண் பரிேசாதைனகள் முடிந்து, 
ஒப்புதலுக்கு காத்திருக்கிறது’’ 
என்று ெதரிவித்தார். 

பிரதமருடன் சந்திப்பு
இதுபற்றி மதுைரயில் ெசய்தி 

யாளர்களிடம் ேபசிய முதல்வர் 
ேக.பழனிசாமி, ‘‘விைரவில் பிரத 
மைர சந்தித்து இதுகுறித்து 
வலியுறுத்தப்படும்’’ என்று கூறி 
இருந்தார்.  இதன்படி, ெடல்லியில் 
பிரதமைர முதல்வர் சந்தித்து, 
எய்ம்ஸ் மருத்துவமைன நிதிக்கான 
மத்திய அைமச்சரைவயின் ஒப்பு 
தைல ெபற்றுத் தருமாறு வலியுறுத்த 
உள்ளார் என்று சுகாதாரத் துைற 
அைமச்சர் சி.விஜயபாஸ்கரும் 
ெதரிவித்தார்.

இந்நிைலயில், பிரதமர் நேரந்திர 
ேமாடிைய சந்திப்பதற்காக தமிழக 
முதல்வர் ேக.பழனிசாமி இன்று 
மாைல 6.30 மணிக்கு ெசன்ைனயில் 
இருந்து விமானம் மூலம் ெடல்லி 
புறப்பட்டு ெசல்கிறார். அங்கு 
அவைர, தமிழக எம்பிக்கள், 
ெடல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி  தளவாய் 
சுந்தரம் உள்ளிட்ேடார் வரேவற் 
கின்றனர்.

நாைள பிரதமரிடம் இருந்து 
அைழப்பு வந்ததும், அவைர சந் 
திக்க முதல்வர் பழனிசாமி திட்டமிட் 
டுள்ளார். அப்ேபாது, எய்ம்ஸ் மருத் 
துவமைனக்கான நிதி ஒப்புதல் 
உட்பட பல்ேவறு ேகாரிக்ைககள் 
அடங்கிய மனுைவ வழங்க 
திட்டமிட்டுள்ளார்.

தமிழக உள்ளாட்சிகளுக்கான 

கடந்த ஆண்டு நிலுைவ, இந்த 
ஆண்டுக்கான முதல் தவைண, 
மீனவர்களுக்கான புதிய திட்டம், 
இயற்ைக ேபரிடர்களுக்கு வழங் 
கப்பட ேவண்டிய ெதாைக, ஆதி 
திராவிடர், பழங்குடியினருக்கான 
உதவித் ெதாைக என தமிழகத்துக்கு  
வழங்கப்பட ேவண்டிய நிதிைய 
மத்திய அரசு அதிக அளவில் 
நிலுைவ ைவத்துள்ளது.

இதுதவிர, ேமகதாட்டுவில் 
அைண கட்டுவது ெதாடர்பாக 
பிரதமர் மற்றும் மத்திய அைமச்சர் 
கைள கர்நாடக முதல்வர் குமார 
சாமி சமீபத்தில் சந்தித்துள்ளார். 
இத்திட்டங்களுக்கு அனுமதியளிக் 
கக் கூடாது என்று தமிழக அரசு 
ெதாடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.

ேமலும், தமிழக அனல் மின் 
நிைலயங்களுக்குத் ேதைவயான 
நிலக்கரிைய வழங்கும்படியும் 
தமிழக அரசு ேகாரிக்ைக விடுத் 
துள்ளது. இைவ ெதாடர்பான 
ேகாரிக்ைககள் அந்த மனுவில் 
இடம்ெபறும் என ெதரிகிறது.

இதுதவிர ராஜீவ்காந்தி ெகாைல 
வழக்கு குற்றவாளிகள் விடுவிப்பு 
ெதாடர்பாக ேபசுவார் என்றும் கூறப் 
படுகிறது. ேமலும், காவிரி 
ேமலாண்ைம ஆைணயம் அைமக் 
கப்பட்டதற்காக பிரதமருக்கு 
முதல்வர் நன்றி ெதரிவிப்பார் 
என்றும் அரசு வட்டாரங்கள் 
ெதரிவிக்கின்றன.

இதுதவிர, அடுத்த ஆண்டு 
நடக்கவுள்ள மக்களைவ ேதர் தல், 
தற்ேபாைதய தினகரன்- ஓபிஎஸ் 
ேமாதல் ஆகியைவ ெதாடர் 
பாகவும் அவர் ேபச வாய்ப்பு 
இருப்பதாக அதிமுக வட்டாரங்கள் 
கூறுகின்றன
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  26 பக்கங்கள்  7 அச்சகம்: ெசன்ைன, ேகாைவ, மதுைர, திருச்சி, திருவனந்தபுரம், ெபங்களூரு, திருப்பதி 

 மாநிலம்   ஆளுநர் கருத்து
தமிழகத்தில் துைணேவந்தைர 

நியமிக்க பல ேகாடி ரூபாய் 
ைகமாறியதாக ஆளுநர் கூறியது  

பரபரப்ைப ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 வணிகம்   ஆதார் விவரங்கள்
ெதாைலெதாடர்பு, வங்கிகள் 

ஆதார் விவரங்கைள பயன்படுத்த 
அனுமதிக்கலாம் என்கிறார் 

நிதியைமச்சர் அருண்ேஜட்லி.

 ேதசம்   அறிவுறுத்தல்
பிரதமர் மருத்துவக் காப்பீடு 

திட்டத்தில் தகுதியானவர்கைள 
ேதர்ந்ெதடுக்க மாநில அரசுகள் 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.

 ஆடுகளம்   அபார ெவற்றி
ேமற்கு இந்திய தீவுகள் கிரிக்ெகட் 
அணிக்கு எதிரான ராஜ்ேகாட்டில் 
நடந்த முதல் ெடஸ்ட் ேபாட்டியில் 
இந்தியா அபார ெவற்றி ெபற்றது.
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இன்ைறய  நாளிதழு்டன்

12 பெக்்க ே்டபலாய்டு  இைணபபு
ே்கடடு  வாஙகுங்கள்

 6 மாவட்டங்களில் அதிகனமைழக்கான  

 ‘ெரட் அலர்ட்’எச்சரிக்ைக 
விலக்கிக் ெகாள்ளப்படுகிறது 
  வானிைல ஆய்வு ைமயம் அறிவிபபு 

  ெசன்ைன 
 ேகாைவ, நீலகிரி உள்ளிட்ட 6 
மாவட்டங்களில் ஞாயிற்றுக் 
கிழைம அதிகனமைழ  ெபய்யும் 
என்ற எச்சரிக்ைக விலக்கிக் 
ெகாள்ளப்படுவதாக  வானிைல 
ஆய்வு ைமயம் அறிவித்து
உள்ளது. 

இது ெதாடர்பாக ெசன்ைன 
வானிைல ஆய்வு ைமய இயக்குநர் 
எஸ்.பாலசந்திரன் ேநற்று 
நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: 

 ெவள்ளிக்கிழைம ெதன்கிழக்கு 
அரபிக்கடல் பகுதியில் நிலவிய 
குைறந்த காற்றழுத்த தாழ்வு 
பகுதி, தற்ேபாது வலுவான 
குைறந்த காற்றழுத்த தாழ்வு 
பகுதியாக அேத பகுதியில் 
நிைலெகாண்டுள்ளது. இது அடுத்த 
24 மணி ேநரத்தில் காற்றழுத்த 
தாழ்வு மண்டலமாகவும், அைத 
ெதாடர்ந்து புயலாகவும் வலுப் 
ெபற்று, ஓமன் கடற்கைரைய 
ேநாக்கி நகர்ந்து ெசல்லக்கூடும். 

வலுவிழந்தது
ேமலும், தற்ேபாது ெதற்கு 

அந்தமான் பகுதியில் வளிமண்ட 
லத்தில் ேமலடுக்கு சுழற்சி 
நிலவுகிறது. ேநற்று ெதன் தமிழக 
பகுதியில் நிைலெகாண்டிருந்த 
வளிமண்டல ேமலடுக்கு சுழற்சி 
யால் கடந்த 24 மணி ேநரத்தில் 
தமிழகம் மற்றும் புதுச்ேசரியில் 
ெபரும்பாலான இடங்களில் 
மிதமான மைழ ெபய்துள்ளது. 
ஓரிரு இடங்களில் கனமைழயும் 

ெபய்துள்ளது. இந்த வளிமண்டல 
ேமலடுக்கு சுழற்சி தற்ேபாது 
வலுவிழந்துள்ளது. 

தமிழகம் மற்றும் புதுச்ேசரியில் 
அக்ேடாபர் 8-ம் ேததி வைர ெபரும் 
பாலான இடங்களில் மிதமான 
மைழ ெபய்யக்கூடும். ஓரிரு இடங் 
களில் கனமைழ ெபய்யக்கூடும். 

ெசன்ைன மற்றும் புறநகர் 
பகுதியில் ஓரிரு முைற மிதமான 
மைழ ெபய்யக்கூடும். 

அதிகனமைழ இல்ைல
நாைள (ஞாயிற்றுக்கிழைம) 

ேமற்கு ெதாடர்ச்சி மைலைய 
ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் 
ேகாைவ, நீலகிரி, ேதனி, விருது 
நகர், திருெநல்ேவலி, கன்னியா 
குமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு 
இடங்களில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
அதிகனமைழ எச்சரிக்ைக 
தற்ேபாது இல்லாத நிைலயில், 
அது ெதாடர்பான எச்சரிக்ைக 
விலக்கிக்ெகாள்ளப்படுகிறது. 

மீனவர்கள் குமரிக்கடல், மாலத் 
தீவு மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகள், 
மத்திய மற்றும் ெதன்கிழக்கு 
அரபிக்கடல் பகுதிகளுக்கு 8-ம் 
ேததி வைர ெசல்ல ேவண்டாம் 
என்று ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படு 
கிறார்கள். 

சனிக்கிழைம காைல 8.30 
மணியுடன் நிைறவைடந்த 24 
மணி ேநரத்தில் பதிவான மைழ 
அளவுகளின்படி அதிகபட்சமாக 
காைரக்காலில் 12 ெசமீ, 
விழுப்புரத்தில் 9 ெசமீ, நீலகிரி 
மாவட்டம் குன்னூரில் 8 ெசமீ, 
கடலூர் மாவட்டம் ெநய்ேவலி, 
விழுப்புரம் மாவட்டம் மயிலம், 
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மயி 
லாடுதுைற ஆகிய இடங்களில் தலா 
7 ெசமீ மைழ பதிவாகியுள்ளது. 

இவ்வாறு வானிைல ஆய்வு 
ைமய இயக்குநர் எஸ்.பால 
சந்திரன் கூறினார்.

இதனிைடேய கடந்த சில நாட் 
களாக ேமக மூட்டத்துடன் 
காணப்பட்ட ெசன்ைனயில் ேநற்று 
காைல முதல் ெவயில் அடிக்கத் 
ெதாடங்கியது.          

  5 மாநில சட்டப்ேபரைவத் ேதர்தல் குறித்து ெடல்லியில் ேநற்று தைலைமத் ேதர்தல் ஆைணயர் ஓ.பி. ராவத் ெசய்தியாளர்களுக்கு 
ேபட்டியளித்தார். உடன் ேதர்தல் ஆைணயர்கள் (இடமிருந்து) சுனில் அேராரா, அேசாக் லவாசா உள்ளனர். படம்: பிடிஐ

மாநிலங்கள் ேததி
சத்தீஸ்கர் முதல் கட்டம் நவம்பர் 12
சத்தீஸ்கர் 2-வது கட்டம் நவம்பர் 20
மத்தியபிரேதசம், மிேசாரம் நவம்பர் 28
ராஜஸ்தான், ெதலங்கானா டிசம்பர் 7

திருவாரூர், திருப்பரங்குன்றத்துக்கு இைடத்ேதர்தல் இல்ைல
தமிழகத்தில் திருப்பரங்குன்றம், திருவாரூர் ஆகிய 
ெதாகுதிகளுக்கு இைடத்ேதர்தல் நடத்துவதற்கான 
ேததிைய தற்ேபாது அறிவிக்க இயலாது என 
தைலைம ேதர்தல் ஆைணயம் ெதரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் திருவாரூர் ெதாகுதியின் எம்எல்ஏவும், 
திமுக தைலவருமான கருணாநிதி மைறந்தைதயடுத்து 
அந்தத் ெதாகுதி காலியாக உள்ளது. அேதேபால 
திருப்பரங்குன்றம் ெதாகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ ஏ.ேக.
ேபாஸ் காலமானைதயடுத்து அந்தத் ெதாகுதியும் 
காலியாகவுள்ளது. 

5 மாநிலத் ேதர்தலுடன் திருவாரூர் மற்றும் 
திருப்பரங்குன்றம் இைடத்ேதர்தலுக்கான ேததி 
அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால், மைழயின் காரணமாக தமிழகத்தில் தற் 
ேபாது இைடத்ேதர்தல் நடத்த ேவண்டாம் என தமிழக 
ேதர்தல் ஆைணய அதிகாரி கடிதம் எழுதியதாகவும் 
அவரது ேகாரிக்ைகைய ஏற்று இைடத்ேதர்தலுக்
கான ேததிைய தற்ேபாது அறிவிக்க இயலாது 
எனவும் தைலைம ேதர்தல் ஆைணயர் ஓ.பி. ராவத் 

அறிவித்தார்.

ஆந்திராவிலும் இைடத்ேதர்தல் இல்ைல
ஆந்திர மாநிலம் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி 

ையச் ேசர்ந்த 5 மக்களைவ எம்பிக்கள் கடந்த ஜூன் 
மாதம் ராஜினாமா ெசய்தனர். இந்த ெதாகுதிகளுக்கு 
இைடத்ேதர்தல் நைடெபறுமா  என ஓ.பி.ராவத்ைத ேகட் 
டேபாது, அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 4-ம் ேததியுடன் இந்த 
நாடாளுமன்றத்தின் ஆட்சிக் காலம் முடிவைடகிறது. 
ஆதலால் இன்னும் ஓராண்டுக்கும் குைறவான 
காலம் மட்டுேம உள்ளதால், இந்த ெதாகுதிகளுக்கு 
இைடத்ேதர்தல் நடத்தப்படமாட்டாது என்றார்.

ேமலும், சமீபத்தில் விசாகப்பட்டினம் மாவட்டம், 
அரக்கு ெதாகுதியின் ெதலுங்கு ேதச கட்சி எம்.
எல்.ஏ சர்ேவஸ்வர ராவ், மாேவாயிஸ்ட்களால் 
சுட்டுக்ெகால்லப்பட்டார். இந்த ெதாகுதிக்கும், 
கால அவகாசம் குைறந்த அளேவ உள்ளதால், 
இைடத்ேதர்தல் நைடெபறாது என ஓ.பி. ராவத் 
கூறியுள்ளார்.

 தைலைமத் ேதர்தல் ஆைணயர் தகவல்

வனத்துைறயினர் அனுமதி மறுப்பு

வனப்பகுதியில் ெதாடர் மைழ காரணமாக 
சதுரகிரி மைலக்குச் ெசல்ல தைட
 சுவாமி தரிெனம் செய்ய வந்த பெக்தர்்கள் ஏமாற்றத்து்டன் திரும்பினர்

 விருதுநகர்
வனப்பகுதியில் ெதாடர்ந்து மைழ 
ெபய்து வருவதால் சதுரகிரி 
மைலக்குச் ெசல்ல வனத்துைற 
யினர் அனுமதி மறுத்துள்ளனர். 
இதனால் பக்தர்கள் ஏமாற்றம் 
அைடந்துள்ளனர்.

விருதுநகர்- மதுைர மாவட்ட 
எல்ைலப் பகுதியில் ேமற்கு 
ெதாடர்ச்சி மைலப் பகுதியில் 
திருவில்லிபுத்தூர் சாம்பல் நிற 
அணில் சரணாலய பகுதியில் 
அைமந்துள்ளது சதுரகிரி மைல. 
இங்கு 18 சித்தர்கள் பூஜித்து வழி 
பட்ட சுயம்பு லிங்கங்களான அருள் 
மிகு சுந்தர மகாலிங்கம் திருக்ேகாயி 
லும், அருள்மிகு சந்தன 
மகாலிங்கம் திருக்ேகாயிலும் உள் 
ளன. அடிவாரப் பகுதியான தாணிப் 
பாைறயிலிருந்து சுமார் 5 கி.மீ. 
தூரத்தில் இத்திருக்ேகாயில்கள் 
அைமந்துள்ளன.

மாதம்ேதாறும் அமாவாைச, 
பவுர்ணமி, பிரேதாஷ நாட்களில் 
இங்கு சிறப்பு பூைஜகள் நைட 
ெபறும். இதற்காக உள்ளூர் மட்டு 
மின்றி ெவளியூர்களிலிருந்தும் 
ெவளி மாவட்டங்களிலிருந்தும் 
ஏராளமான பக்தர்கள் வந்துெசல் 
வது வழக்கம். 

கடந்த 2015-ல் ஏற்பட்ட திடீர் 
மைழயால் ேமற்குத் ெதாடர்ச்சி 
மைலயில் உள்ள காட்டாறுகளில் 
ெவள்ளப்ெபருக்கு ஏற்பட்டது. 
அப்ேபாது, சதுரகிரி மைலயிலும் 
ெவள்ளப்ெபருக்கு ஏற்பட்டது. 
அப்ேபாது சதுரகிரி மைலக்கு 
வந்த பக்தர்களில் 9 ேபர் 
காட்டாற்று ெவள்ளத்தில் சிக்கி 

உயிர் இழந்தனர்.
இதனால், நாள்ேதாறும் பக்தர் 

கள் சதுரகிரி மைலக்குச் ெசல் 
வதற்கு வனத்துைற தைட விதித்த 
ேதாடு பல்ேவறு கட்டுப்பாடுகைள 
யும் விதித்தது. 

ேமலும் அமாவாைச, 
ெபௗர்ணமி நாட்களிலும் அதற்கு 
முந்ைதய நாள் மற்றும் மறுநாள் 
என 3 நாட்களும், பிரேதாஷ 
நாட்களிலும் மட்டுேம சதுரகிரி 
மைலக்குச் ெசல்ல பக்தர்கள் 
அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

ேநற்று சனிப்பிரேதாஷம் என் 
பதால் விருதுநகர் மாவட்டம் 
மட்டுமின்றி ேதனி, திண்டுக்கல் 
உள்ளிட்ட ெவளி மாவட்டங் 
களிலிருந்தும் சதுரகிரி மைலக்குச் 
ெசல்ல ஏராளமான பக்தர்கள் 
குவிந்தனர். ஆனால், ேநற்று 
முன்தினம் இரவு வனப்பகுதியில் 
ெதாடர் மைழ காரணமாகவும், 
ெதாடர்ந்து, வனப்பகுதியில் 
சாரல் மைழ ெபய்து வருவதாலும் 
காட்டாறுகளில் ெவள்ளம் ஏற்படும் 
அபாயம் ஏற்பட்டது.

இதனால், சதுரகிரி மைலக்குச் 
ெசல்ல பக்தர்களுக்கு வனத் 
துைறயினர் ேநற்று அனுமதி 
மறுத்தனர். அைதயடுத்து, வனத் 
துைற ேகட் பகுதியில் ஏராளமான 
பக்தர்கள் நீண்ட ேநரம் காத்திருந் 
தனர். வனத்துைறயினர் அனுமதி 
அளிக்காததால் பக்தர்கள் ஏமாற் 
றத்துடன் திரும்பிச் ெசன்றனர். 
பக்தர்கள் சிலர் தாணிப்பாைறயில் 
உள்ள வனத்துைற ேகட் அருேக 
அமர்ந்து பஜைன நடத்திவிட்டு 
கைலந்து ெசன்றனர்.

  சதுரகிரி மைலக்குச் ெசல்ல வனத்துைறயினர் அனுமதி மறுத்ததால் அடிவாரம் பகுதியில் காத்திருந்த பக்தர்கள்.

லாக் ஆன் செய்யுங்கள்
etamil.thehindu.com

இபசபொழுது 
டிஜிட்டலிலும்.
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ேமஷம்: உறவினர்கள், நண்பர்கள் வைகயில் அனுகூலமான நிைல 
காணப்படும். மகளுக்கு தள்ளிப் ேபான திருமணம் சிறப்பாகக் 
கூடிவரும். ெசாத்து வழக்கில் ெவற்றியுண்டு.

ரிஷபம்:  ெவளிவட்டாரத்தில் மதிக்கப்படுவீர்கள். அடிமனதில் 
இருந்துவந்த தாழ்வு மனப்பான்ைம விலகும். ேசாம்பல் நீங்கி 
சுறுசுறுப்பைடவீர்கள். பால்ய நண்பைர எதிர்பாராது சந்திப்பீர்கள்.

மிதுனம்: ெதாட்ட காரியங்கள் துலங்கும். தனிப்பட்ட முைறயில் சில 
முக்கிய முடிவுகைளத் துணிச்சலாக எடுத்து ெவற்றி ெபறுவீர்கள். 
ெவளிவட்டாரத்தில் மதிப்பு, மரியாைத கூடும்.

கடகம்: எதிர்பார்ப்புகள் நிைறேவறும். ெபரிேயாரின் ஆசி கிைடக் 
கும். பிள்ைளகளால் மனநிம்மதி கிட்டும். கல்யாண முயற்சிகளும் 
நல்ல விதத்தில் முடியும். ஆைட, ஆபரணங்கள் ேசரும்.

சிம்மம்: ேசார்வு, கைளப்பு பிற்பகலுக்குப் பின்னர் நீங்கும். 
வீண்பழிச் ெசால்லுக்கு ஆளாவீர்கள். புதிய வாய்ப்புகள் குறித்து 
தீர ேயாசித்து முடிெவடுப்பது நல்லது. திடீர் பயணம் உண்டு.

கன்னி: சுபச் ெசலவுகள் வரும். வீட்டுக்குத் ேதைவயான 
ெபாருட்கைள வாங்குவீர்கள். இடவசதியில்லாமல் தவித்துக் 
ெகாண்டிருந்தீர்கேள, இனி ெபரிய வீட்டுக்குக் குடிபுகுவீர்கள்.

துலாம்: பிள்ைளகளால் மகிழ்ச்சியுண்டாகும். பிரபலங்களின் 
அறிமுகம் கிைடக்கும். புது திட்டங்கள் தீட்டுவீர்கள். தியானம், 
ேயாகா, ஆன்மிகம் இவற்றில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.

விருச்சிகம்: எதிர்பாராத வைகயில் பணவரவு உண்டு. 
சேகாதரர்களின் உதவி கிைடக்கும். ெபாதுக் காரியங்களில் 
பரபரப்புடன் ெசயல்படுவீர்கள். வாகனப் பழுைத நீக்குவீர்கள்.

தனுசு: எதிர்பார்த்த பணம் ைகக்கு வரும். தந்ைதயின் உடல்நலம் 
சீராகும். புதிய ெபாறுப்பு ேதடி வரும். பால்ய நண்பர்கைளச் 
சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். கைலப்ெபாருட்கள் வாங்குவீர்கள்.

மகரம்: வீண் விரயம், ெடன்ஷன், பிள்ைளகளால் ெபாருட்ெசலவு 
வரக்கூடும். வாகனம் பழுதாகும். அக்கம்பக்கத்தினருடன் அளவுடன் 
பழகுங்கள். திடீர் பயணம் ஏற்படக்கூடும்.

கும்பம்: வரேவண்டிய பணம் ைகக்கு வரும். பூர்வீகச் ெசாத்துப் 
பிரச்சிைனகளில் சுமுகத் தீர்வு கிைடக்கும். குலெதய்வம் 
ேகாவிலுக்குக் குடும்பத்துடன் ெசன்று வருவீர்கள்.

மீனம்: மைறமுக எதிர்ப்புகைள ெவல்வீர்கள். கணவன் - 
மைனவிக்குள் நிலவிய பனிப்ேபார் நீங்கும். எதிர்பார்த்த இடத்தில் 
இருந்து நல்ல ெசய்தி வரும். நவீன மின்சாதனம் வாங்குவீர்கள்.

அழகு மற்றும் உடற்பயிற்சி சாதனங்கள், வாகனம் வாங்க, 
தற்காப்புக் கைலகள் பயில நன்று.

புரட்டாசி

விளம்பி

ேஜாதிஷபூஷண் ேவங்கடசுப்பிரமணியன்
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திருவல்லிக்ேகணி பார்த்தசாரதிப் ெபருமாள் 
ேகாயிலில் குளக்கைர ஆஞ்சேநயருக்குத் 

திருமஞ்சன ேசைவ.

ராகு காலம் மாைல 4.30-6.00
எமகண்டம் மதியம் 12.00-1.30
குளிைக மதியம் 3.00-4.30

நாள் ேதய்பிைற
அதிர்ஷ்ட எண் 1, 7, 8
சந்திராஷ்டமம் அவிட்டம், சதயம்

திதி : திரேயாதசி பிற்பகல் 1.10 வைர. பிறகு சதுர்த்தசி.
நட்சத்திரம் : பூரம் பிற்பகல் 3.14 மணி வைர. பிறகு உத்திரம். 
நல்ல ேநரம் : காைல 7.00-10.00, 11.00-12.00, மதியம் 2.00-4.00,  
   மாைல 6.00-7.00, இரவு 9.00-11.00 மணி வைர.
ேயாகம் : சித்தேயாகம் பிற்பகல் 3.14 வைர. பிறகு அமிர்தேயாகம். 
சூலம் : ேமற்கு, வடேமற்கு காைல 10.48 மணி வைர.
பரிகாரம் : ெவல்லம் 
சூரிய உதயம் : ெசன்ைனயில் காைல 5.58 அஸ்தமனம் : மாைல 5.55  
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கைத: சிம்மன்  ஓவியம்: தர்மா

தீவின் மறுபகுதியில் உள்ள ஆற்ைறயும் கடந்தனர். அப்ேபாது... ஒருவழியாக சகதியாற்ைறக் கடந்தாச்சு. இனி இருள் சூழ்வதற்குள் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்ைதப் பார்க்க ேவண்டும். புத்ரா...! ஒரு நிமிடம் நில்..!
ஏன் என்னாச்சு மிசி..?

வாருங்கள், இது ஆழமாக இல்ைல. நாைள...

காைல 7:00 - 8:00
மாைல 6:00 - 7:00

 

- ெகா.மூர்த்தி, குட்டலாடம்பட்டி.

நவீன இந்திய வரலாற்றில் 
தமிழகத்தின் பங்களிப்பு 
இடம்ெபறவில்ைல.

 - ஓ.பன்னீர்ெசல்வம் ேவதைன

உங்கேளாட 
தர்ம யுத்தம்?

ெசய்தி: தமிழகத்தில் விைரவில் ஆட்சி மாற்றம் வரும்
 – உதயநிதி ஸ்டாலின்
பஞ்ச்: கழகத்தின் புதிய  ேஜாஸ்யருங்களா? - எஸ்.சுேரஷ்பாபு, நத்தம்.
ெசய்தி: நான் முதல்வரானால் நடிக்க மாட்ேடன் – விஜய் 
பஞ்ச்: நீங்கள் எப்பதான் நடிச்சிருக்கீங்க? - பி.சி.ரகு, பள்ளிச்ேசரி.

ெசப்டம்பர் 29-ம் ேததியிட்ட ‘இந்து தமிழ்’ நாளிதழின் ெநல்ைல பதிப்பில், 
இந்திய ேதசிய லீக் கட்சி (INLP) ஒரு விளம்பரம் ெவளியிட்டிருந்தது. 
அது இமாம் அலிக்கு அஞ்சலி ெசலுத்தும் விதமாக அைமந்திருப்பது, 
தங்கள் உணர்வுகைளப் புண்படுத்தியதாக சமூக ஊடகத்தில் கருத்துப் 
பதிவுகளும், கண்டனமும் ெவளியானது. குறிப்பிட்ட அந்த விளம்பரத்ைத 
ெவளியிட்டைமக்கு வருந்துகிேறாம். - ஆசிரியர்

வருந்துகிறோம்...

இந்து டாக்கீஸ் - திைர விமர்சனம்
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இந்து டாக்கீஸ் கருத்து

 ராட்சசன் 

இந்து டாக்கீஸ் கருத்து

  ெசன்ைனயில் ‘96’ படக் குழுவினரின் நன்றி அறிவிப்பு கூட்டம் ேநற்று நடந்தது. இதில், 
விஜய் ேசதுபதி உள்ளிட்ட படக் குழுவினர். படம்: எல்.சீனிவாசன்

 திைரப்பட இயக்குநராகும் லட்
சியத்துடன் ஒரு நல்ல திைரக்
கைதையத் ேதடி அைலகிறார் 

விஷ்ணுவிஷால். அதற்காக, உலக 
அளவில் பரபரப்பாக ேபசப்பட்ட 
ைசக்ேகா திரில்லர் வழக்குகைள 
ேசகரிக்கிறார். இதற்கிைடயில், 
அவரது தந்ைத இறந்ததால், 
ேபாலீஸ் துைறயில் அவருக்கு 
ேவைல கிைடக்கிறது. தாயின் 
விருப்பத்துக்காக, தனது இயக்குநர் 
கனைவத் துறந்து, எஸ்.ஐ. ஆகி
றார். அப்ேபாது, ெசன்ைனயில் 
ெதாடர்ந்து பள்ளி மாணவிகள் 
கடத்தப்பட்டு ெகாடூரமாக ெகாைல 
ெசய்யப்படுகின்றனர். ஒரு 
கட்டத்தில் அவரது அக்கா மகளும் 
ெகால்லப்படுகிறார். ேபாலீஸுக்கு 
ெபரும் தைலவலியாக மாறுகிறது 
இந்த வழக்கு. இதில் துப்பு 
துலக்கும் விஷ்ணுவுக்கு, அவர் 
ேசகரித்து ைவத்த ைசக்ேகா 
திரில்லர் ெகாைல வழக்குகள் 
உதவுகின்றன. தனக்கு இைடஞ்சல்
தரும் ெபண் ேபாலீஸ் அதிகாரி
யின் எதிர்ப்ைபயும் மீறி, ெகாைல
யாளி யார்? எதற்காக மாணவி
கைளக் ெகால்கிறார் என்பைத 
விஷ்ணுவிஷால் துப்பறிந்து 
கண்டுபிடிப்பதுதான் ‘ராட்சசன்’.

படத்தின் கைடசி நிமிடம் வைர 
யார் ெகாைலயாளி என்பைத ெதளி
வாக ெசால்லாமேலேய, ரசிகர்
கைள சீட் நுனிக்கு வரவைழக்கும் 
திரில் அனுபவத்ைத தந்திருக்கிறார் 
இயக்குநர் ராம்குமார்.

யார் ெகாைலயாளி என 
பார்ைவயாளர்களால் ஊகிக்கேவ 
முடியாத அளவுக்கு கச்சிதமாக 

திைரக்கைதைய வடிவைமத்தது 
பாராட்டுக்குரியது.

இரண்ேட முக்கால் மணி ேநரப் 
படம் என்றாலும், கைடசிவைர 
திரில்லிங் குைறயாமல் பார்த்துக்
ெகாண்டிருக்கிறார். உளவியல் 
கலந்த திரில்லர் படம் என்பதால், 
அதற்ேகற்ப ஸ்பீடு பிேரக் இல்
லாத திைரக்கைதைய அைமத்துள்
ளார்.

ட்விஸ்ட்களும் நிைறய
இருக்கின்றன. அைவ கைதேயாட்
டத்துடன் பயணிப்பதில் இயக்குந
ரின் ைகவண்ணம் ெதரிகிறது.

மாணவிகள் ெகால்லப்படுவைத 
ரத்த சகதியாகக் காட்டாமல், திகி
லூட்டும் தகவல்களாகப் பகிர்ந்து
ெகாள்வதுேபால காட்டுவது 
புதுைம. ெபாம்ைம, காது ேகட்கும் 
கருவி, பியாேனா இைச, ேமஜிக் 
என விைட ெதரியாமல் கிைடக்கும் 

தடயங்கைள ைவத்துக்ெகாண்டு 
ெகாைலயாளிைய நாயகன் அைட
யாளம் காண்பது திைரக்கைதக்கு 
பலம் ேசர்க்கிறது. 

கதாபாத்திரத்தின் கனத்ைத உள்
வாங்கி சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார் 
விஷ்ணுவிஷால். ேவண்டா ெவறுப்
பாக ேபாலீஸானாலும், மர்மத்ைத 
உைடக்கும்ேபாது ைகேதர்ந்த 
துப்பறிவாளனாக மாறிவிடுகிறார். 
இயக்குநர் ஆவதற்கு நைடயாய் 
நடப்பது, அமலாபாலிடம் ேசட்ைட
ெசய்வது, அக்கா மகள் காணாமல்
ேபாகும்ேபாதும், ெகாைலயான
ேபாதும் துடிப்பது, ெகாைல
யாளிைய ெநருங்குவதில் ேவகம்
காட்டுவது என படத்தில் 
விைளயாடியிருக்கிறார்.

பள்ளி ஆசிரிையயாக 
வருகிறார் அமலாபால். அவருக்கு 
காட்சிகள் குைறவுதான் என்றாலும் 

கிைடத்த வாய்ப்ைப பயன்படுத்தி, 
வழக்கம்ேபால மிைகயின்றி 
நடித்துள்ளார்.

மகைள இழந்து நிற்கும் 
உணர்ச்சிமிகு அப்பாவாக முனீஸ்
காந்த், விஷ்ணுவுக்கு உதவும் 
சக ேபாலீஸாக காளி ெவங்கட், 
மருத்துவராக வரும் நிழல்கள் 
ரவி, ஓய்வுெபற்ற ேபாலீஸ் 
அதிகாரியாக வரும் ராதாரவி, ஈேகா 
ேபாலீஸாக வந்து விஷ்ணுவுக்குக் 
குைடச்சல் தரும் சூசன் ஜார்ஜ் 
ஆகிேயார் பாத்திரம் அறிந்து 
நடித்துள்ளனர்.

ஜிப்ரான் இைசயில் பாடல்கள் 
ரசிக்கும்படி இல்லாவிட்டாலும், 
திரில்லிங் படத்துக்கு ஏற்ற 
ேதர்ந்த பின்னணி இைசைய 
படரவிட்டிருக்கிறார். பி.வி.ஷங்கர் 
ஒளிப்பதிவும், சான் ேலாேகஷ் 
படத் ெதாகுப்பும் படத்துக்கு 

பக்கபலம். படத்தில் லாஜிக் 
ஓட்ைடகளும் இல்லாமல் இல்ைல. 
குறிப்பிட்ட மாணவிகைள ைவத்து 
ேமஜிக் ெசய்யும் ெகாைலயாளி, 
அந்த மாணவிகைள எந்த 
அடிப்பைடயில் ேதர்வு ெசய்கிறார் 
என்பதற்கு விைட இல்ைல.

கிைளமாக்ஸ் ெநருங்கி
விட்டதுேபால அடிக்கடி காட்டி
விட்டு மீண்டும் படம் பயணிப்பது
அலுப்பூட்டுகிறது. துப்பாக்கிமுைன
யில் பிடித்த ெகாைலயாளிைய 
தப்பவிட்டுவிட்டு, அவரிடேம 
ேபாலீஸ் காளி ெவங்கட் ெகாைல
யாவதும், பக்கத்திேலேய காைர 
ைவத்துெகாண்டு அதில் ஏறி 
தப்பிக்காமல் ெகாைலயாளியிடம் 
நிழல்கள் ரவி மாட்டிக்ெகாள்வதும் 
அபத்தம்.

பள்ளி ஆசிரியர் ெசால்வைத 
எல்லாம் மாணவிகள் ெசய்வதாக 
காட்டுவது மிைகயான கற்பைன. 
விஷ்ணுவிஷால் - ேபாலீஸ் அதிகாரி 
சூசன் ஜார்ஜ் இைடயிலான ஈேகா 
ேமாதல் காட்சிகள், படத்தின் 
ேவகத்துக்கு தைட ேபாடுகின்றன.

அடுத்தடுத்து நல்ல படங்களாக 
வரும் தமிழ் திைரச்சூழலில், 
கிைரம் திரில்லரான ‘ராட்சசன்’, 
ரசிகர்களுக்கு வித்தியாசமான 
திகில் அனுபவத்ைத தருவதில் 
ெஜயித்திருக்கிறான். 

 புைகப்படக் கைலைய கற்றுத் தரும் 
ஆசிரியர் விஜய் ேசதுபதி, தன் மாணவி 
யுடன் ெசாந்த ஊரான தஞ்சாவூருக்கு 

பயணிக்கிறார். அங்கு தான் படித்த 
பள்ளிக்கு ெசல்ல, பைழய நிைனவுகள் 
அவரது ெநஞ்ைச வருடுகின்றன. பைழய 
நண்பர்கைளப் பார்க்க ஆைசப்படுகிறார். 
எல்ேலாைரயும் வாட்ஸ்அப் வழிேய பிடிக் 
கிறார். 96-ல் பிளஸ் 2 முடித்த நண்பர்கள் 
ஒரு ரீயூனியனுக்கு திட்டமிட்டு ெசன்ைனயில் 
கூடுகின்றனர். அங்கு தங்கள் பள்ளிப் 
பருவ நாட்கைள அைசேபாடுகின்றனர். 
பத்தாம் வகுப்பில் பிரிந்த விஜய் ேசதுபதி, 
21 ஆண்டுகள் கழித்து, தன் காதல் 
ேதவைதயான த்ரிஷாைவ காண்கிறார். ஓர் 
இரவு முழுவதும் ஒன்றாக ெசலவிடுகின்றனர். 
மிகவும் சாதாரண கைததான். ஆனால் 
சில தருணங்கைள முன்னும் பின்னுமாக 
நகர்த்தி, திைரக்கைதைய மிக ேநர்த்தியாக 
படரவிட்டு அழேகாவியமாக தந்திருக்கிறார் 
அறிமுக இயக்குநர் பிேரம் குமார்.

முகம் சுளிக்கைவக்கும் ெராமான்ஸ் காட்சி 
கள் கிைடயாது. மரத்ைதச் சுற்றி ஓடியாடும் 
காதல் பாடல்கள் கிைடயாது. ெபரிய திருப்பங் 
கள் என்று எதுவும் கிைடயாது. ஆனாலும் 
ெமல்லிய நீேராைடயாய் சலசலக்கிறது 
படம்.

நிைறேவறாத காதைல நிைனத்தபடிேய 
வாழ்க்ைகைய ஓட்டுபவராக விஜய் ேசது 
பதிக்கு வித்தியாசமான ேவடம். அைத 
முழுைமயாக ெகாடுத்திருக்கிறார். காதலித்த 
வைன, தனக்கு திருமணமான பிறகு 
சந்திக்கும் ேவைளயில் ஏற்படும் அத்தைன 
உணர்வுகைளயும் ெகாட்டியிருக்கிறார் 
த்ரிஷா. இருவரும் படத்ைத முழுைமயாகத் 
ேதாளில் தாங்கி நகர்த்துகிறார்கள். ராமச் 
சந்திரன் - ஜானகிேதவியாகேவ வாழ்ந்திருக் 
கிறார்கள்.

இளைமக்கால விஜய்ேசதுபதியாக

எம்.எஸ்.பாஸ்கர் மகன் ஆதித்யன், த்ரிஷா 
வாக கவுரி, உடன் வரும் ேதாழியாக 
ேதவதர்ஷினியின் மகள் நியாட்டி என 
இளவயது நடிகர்களும் எக்கச்சக்கமாக 
ஸ்ேகார் ெசய்கிறார்கள். ேதவதர்ஷினி, 
பகவதி ெபருமாள், ஆடுகளம் முருகதாஸ், 
ஜனகராஜ், ஒேர காட்சியில் வந்துேபாகும் 
கவிதாலயா கிருஷ்ணன் என அைனவரும் 
படத்துக்கு அழகு ேசர்க்கின்றனர்.

பள்ளியில் பலமுைற விஜய்ேசதுபதி ேகட் 
டும் ஒருமுைறகூட பாடாத ‘யமுைன 
ஆற்றிேல ஈரக்காற்றிேல’ பாடைல அந்த 
இரவில் த்ரிஷா பாடும் தருணமும், 
அப்ேபாது விஜய்ேசதுபதியின் பரவசமும் 
ரசைனயானைவ. ரீயூனியனில் நண்பர்கள் 
அைனவைரயும் விட்டுவிட்டு விஜய்ேசதுபதி 

- த்ரிஷா ஒன்றாகக் கழிக்கும் அந்த இரவு 
தான் படத்தின் பலம். அதுவும் விஜய் ேசதுபதி 
யின் மாணவிகள் சூழ்ந்திருக்கும் காட்சியில் 
தன்ைன அவரது மைனவியாகேவ காட்டிக் 
ெகாண்டு த்ரிஷா ேபசும் காட்சி ருசிகரம்.

40-ஐ ெதாடும் ஆண் மகன் தன் காதலி
ையப் பார்த்து படும் ெவட்கம், ‘தனக்கான
வைன தவறவிட்டுவிட்ேடாேம’ என்கிற ஒரு 
ெபண்ணின் தவிப்பு, பள்ளிப் பருவத்தில் 
இயல்பாக மலரும் ேதாழைம என பார்த்துப் 
பார்த்து இைழத்திருக்கிறார் இயக்குநர். 
கல்லூரியில் காதலிைய காதலன் 
சந்திக்க முயலும் ஒேர சம்பவத்ைத 
மூன்று ேகாணங்களில் காட்டும் அம்சம் 
திைரக்கைதயில் ெமருகு.

பைழய காதலியுடன் அந்த ஒருநாள் 

இரவுப் ெபாழுது. கரணம் தப்பினாலும் 
விரசமாகிவிடும். ஆனால் எந்த ெநருடலும் 
இல்லாமல், உண்ைமக்கு மிகப் பக்கத்தில் 
ேபாய் எந்த சினிமாத்தனமும் இல்லாமல் 
காட்சிப்படுத்தியதில் நிற்கிறது ெமாத்த 
படமும். இரவில் அவர்கள் இருவரும் 
வரும் நகர்வலக் காட்சிகளில் மேகந்திரன் 
ெஜயராஜு மற்றும் என்.சண்முகசுந்தரம் 
ஒளிப்பதிவும், ேகாவிந்த ேமனனின் இைசயும் 
காட்சிகைள அழகுபடுத்தியிருக்கின்றன. 

இயக்குநர் பிேரம்குமார், ஒளிப்பதிவாள 
ராக (ந.ெகா.ப. காேணாம்) இருந்து 
இயக்குநர் ஆனவர் என்பது, ஒளிப்பதிவின் 
ேநர்த்தியில் ெதரிகிறது.

இைளயராஜா பாடல்கைளேய ைவத்து 
அந்த காலகட்டத்ைதக் காட்டியிருக்கிறார் 
இயக்குநர். அதனால், ேகாவிந்தேமனன் 
இைசயில் வரும் 3 பாடல்கைள பின்னுக்குத் 
தள்ளி, இைளயராஜாவும், எஸ்.ஜானகியுேம 
ெநஞ்சம் நிைறந்து நிற்கிறார்கள். 90-களி
ேலேய வந்துவிட்ட ேதவா, ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 
இைசைய ஏன் காட்டவில்ைல என்பது 
ெதரியவில்ைல.

அளவுக்கு அதிகமாக காதைல புனிதப் 
படுத்தியிருப்பதும், ெமேலா டிராமாைவ 
திகட்டத் திகட்டத் தந்திருப்பதும் சற்று 
அயர்ச்சிைய தருகிறது. ரசிகர்கள் தங்களது 
ஃபிளாஷ்ேபக்குகளுக்கு ேபாய் வருவதற்கு 
10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற ஒரு 
‘ஆட்ேடாகிராப்’ ேதைவப்படுகிறது. அைத 
உணர்ந்து, ‘காதலுக்கு முன்னர் காலம் 
எம்மாத்திரம்’ என்ற பம்மாத்ைத பரவசமான 
அனுபவமாகத் தந்திருக்கிறது ‘96’. 

 விஷாலுக்கும் எனக்கும் எந்த பிரச்சிைனயும் இல்ைல: விஜய்ேசதுபதி விளக்கம் 
  ெசன்ைன 

நடிகர் விஷாலுக்கும் எனக்கும் 
எந்தவித பிரச்சிைனயும் இல்ைல 
என்று நடிகர் விஜய்ேசதுபதி 
ெதரிவித்துள்ளார்.

‘96’  திைரப்பட ரிலீஸின்ேபாது 
தயாரிப்பாளர் நந்தேகாபால் - நடிகர் 
விஷால் இைடேய ைபனான்ஸ்
பிரச்சிைன இருந்தது. இந்நிைலயில்
நந்தேகாபால் தர ேவண்டிய கடைன 
தருவதாக நடிகர் விஜய்ேசதுபதி 
ெதரிவித்தார். இைதயடுத்து, 
‘ைபனான்ஸ் ெதாடர்பான வலிகள் 
விஜய்ேசதுபதிக்கு ேவண்டாம். 
அந்த ெதாைகக்கான ெபாறுப்ைப 
நாேன ஏற்கிேறன்’ என விஷால் 
ெதரிவித்தார். இந்நிைலயில் ‘96’ 
படக்குழுவினரின் பத்திரிைகயாளர் 
சந்திப்பு ேநற்று நடந்தது. இதில் 
விஜய்ேசதுபதி கூறியதாவது:

‘96’ பட  ரிலீஸுக்கு முன்பு
பிரச்சிைன இருந்தது. அது யாைர

யும் குறிைவத்து உருவாக்கப்பட்டது
அல்ல. யாரும் இதற்கு ெபாறுப்பு 
இல்ைல. என் வாழ்க்ைகயில் இந்த 
மாதிரி பிரச்சிைனகள் வரும்ேபாது,
அடுத்த கட்டத்துக்குப் ேபாகிேறாம்
என்று வலுவாக நம்புகிேறன். யார் 

மீது எவ்வளவு பாரம் ைவக்கிறார்கள் 
என்பது அப்ேபாதுதான் ெதரியும். 
அவன் அந்த பாரத்ைத தாங்கி 
கடந்துவிட்டால், அடுத்த கட்டத்
துக்கு ேபாக முடியும் என நிைனக்கி
ேறன். வாழ்க்ைகயில் ஒவ்ெவாரு 

முைறயும் இதுமாதிரி விஷயங்
கைள கடந்துதான் வந்திருக்கி
ேறன்.

அேதேபால், எனக்கும் விஷாலுக்
கும் எவ்வித பிரச்சிைனயும் 
இல்ைல. அவர் நல்ல மனிதர். 
இந்த தவறு யார் மீதும் இல்ைல. 
விஷால் ெசய்தது எனக்கு தவறா
கேவ ெதரியவில்ைல. ஒவ்ெவாரு
முைறயும் பணத்ைத விட்டுக்
ெகாடுக்கும்ேபாது, இவ்வளவு 
பணம் ெகாடுத்ேதன் என்று பத்திரி
ைகயாளர் சந்திப்பு ைவத்து 
ெசால்லவா முடியும். இப்ேபாது 
ெகாடுத்த பணத்ைதயும் ேவண்டாம் 
என்று ெசால்லியிருக்கிறார். 
உங்களுக்கு ெவளிேய ெதரிவது 
ெவறும் 5 சதவீதம்தான்.

ேபச்சுவார்த்ைத நடந்த 
அன்றிரவு நான் இருந்ேதன். 
இதற்கு முன்பு ெசஸ் விைளயாட்டு 
விைளயாடியிருக்ேகன். அன்

ைறக்குதான் நான் காயினாக 
மாறி பார்த்ேதன். அதுதான் 
அனுபவம். ெசஸ் விைளயாட்டில் 
குதிைரயாகவும், மந்திரியாகவும் 
ைவத்து விைளயாடுவார்கள். 
அப்ேபாதுதான் நம்ைம ைவத்து 
விைளயாடுகிறார்கள் என்ேற 
ெதரியவரும். அதற்கு யாைரயும் 
பழி ெசால்ல முடியாது. 

இதில், ைபனான்ஸியர்கைளயும் 
குைற கூற முடியாது. ஏெனன்றால் 
படம் ரிலீஸாகும் அந்த ேநரத்ைத 
விட்டால், அவர்களுக்கு ேவறு ேநரம் 
கிைடக்காது. தயாரிப்பாளருக்கும், 
ைபனான்சியர்களுக்கும் பணம்
தான் அைடயாளம். எனக்கு படம்
தான் அைடயாளம். என் படம் 
ெவளியாக ேவண்டும் என்பது முக்கி
யம். என் மக்களின் ரசைனதான் 
என் பலம்.

இவ்வாறு விஜய்ேசதுபதி 
கூறினார்.
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 அரசியல் களத்தில் 
விஜயகாந்த் மகன் 
  ேதமுதிக ெதாண்டர்கள் மகிழ்ச்சி  

  ெசன்ைன 
 ேதமுதிக தைலவர்  விஜயகாந்தின் 
மூத்த மகன் விஜய் பிரபாகரன் 
அரசியல் களத்தில் குதித்துள்ளார்.   
அவர் ேநற்று முதல்முைறயாக 
கட்சியின் ெபாதுக்கூட்டத்தில் 
பங்ேகற்றார்.  இது ேதமுதிக 
ெதாண்டர்களிைடேய மகிழ்ச்சிைய 
ஏற்படுத்தி உள்லது.

ேதமுதிக தைலவர் விஜய
காந்தின் மூத்த மகன் விஜய்
பிரபாகரன், பாட்மிண்டன் அணி 
ஒன்ைற நிர்வகித்து வருகிறார். 
சர்வேதச ேபாட்டிகளில் பங்ேகற்
கும் நாய்கைளயும்   வளர்த்து 
வருகிறார். இந்நிைலயில் 
மருத்துவ சிகிச்ைச ெபற்றுவரும் 
விஜயகாந்த், தனது மூத்த 
மகன் விஜய் பிரபாகரைன 
அரசியலில் முன்னிைலப்படுத்த 
திட்டமிட்டுள்ளார்.  

நலத்திட்ட உதவிகள்
விஜயகாந்தின்  இல்லத்தில் 

சமீபத்தில் நடந்த ேதமுதிகவின் 
14-வது ஆண்டு விழாவில் 
விஜய் பிரபாகரனும் பங்ேகற்
றார்.  இதன்பிறகு மற்ற நிகழ்ச்சி
கள் எதிலும் அவர் பங்ேகற்காமல் 
இருந்தார். இந்நிைலயில் அனகா
புத்தூர் அம்மன் ேகாயில் திடலில் 
ேதமுதிகவின் 14-வது ஆண்டு விழா 
மற்றும் விஜயகாந்தின் பிறந்த
நாைள முன்னிட்டு நலத்திட்ட 
உதவிகள் வழங்கும் விழா ேநற்று 
நைடெபற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் 
விஜய் பிரபாகரன் கலந்துெகாண்டு 
நலத்திட்ட உதவிகைள வழங்கி
னார்.

இதுெதாடர்பாக ேதமுதிக 
மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூறும்ேபாது, 
‘‘ேதமுதிக சார்பில் நடந்த பல்ேவறு 
மாநில மாநாடுகளில் பங்ேகற்று, 
அரசியல் நிகழ்வுகைள அவர் 
கவனித்துள்ளார். 

தற்ேபாது அவைர  கட்சி 
நிகழ்ச்சியில் முன்னிைலப்படுத்தி 
இருப்பது மகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிறது. அவர் தீவிர 
அரசியலில் பணியாற்ற 
ேவண்டும் என்று  ேதமுதிகவில் 
இருக்கும் இைளஞர்கள் விரும்பு
கிறார்கள்.  ேதமுதிக ெதாண்டர் 
கைளப் ேபால் தமிழக மக்களும் 
அவைர அங்கீகரிப்பார்கள்  என 
எதிர்பார்க்கிேறாம்’’ என்றனர்.

அவருக்கு கட்சி ெபாறுப்பு
வழங்கப்படுமா என்று  ேதமுதிக 
வின் மாநில நிர்வாகிகளிடம் 
ேகட்டேபாது, ‘‘கட்சியில் இது 
வைரயில் அவருக்கு எந்த 
ெபாறுப்பும் வழங்கவில்ைல. 
அவரின் அரசியல் ஆர்வம், 
பணிகைள பார்த்த பிறேக 
அவருக்கு ெபாறுப்பு வழங்குவது 
குறித்து விஜயகாந்த் முடிவு 
ெசய்வார்’’ என்றனர்.  

 ெடங்கு ெகாசு ஒழிப்புப் பணி  
  மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு 

  தாம்பரம் 
 தாம்பரம் நகராட்சிப் பகுதிகளில்  
ெடங்கு ெகாசு ஒழிப்புப் பணிகைள 
மாவட்ட ஆட்சியர் ெபான்ைனயா 
ேநற்று ேநரில் பார்ைவயிட்டு 
ஆய்வு ெசய்தார்.

தமிழகத்தில் ெடங்கு காய்ச்சல் 
பரவாமல் இருக்க உள்ளாட்சி 
அைமப்புகள், சுகாதாரத் துைற 
சார்பில் ெடங்கு ெகாசு ஒழிப்புக்கு 
பல்ேவறு நடவடிக்ைககள் 
எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. 
ெடங்கு காய்ச்சைல ஏற்படுத்தும் 
ஏடிஸ் ெகாசுக்கள் வீடு மற்றும் 
பிற கட்டிடங்கள், ெபாதுமக்கள் 
கூடும் அைனத்து இடங்களிலும் 
உள்ள நல்ல தண்ணீர் ேதங்கும் 
இடங்கைளக் கண்டறிந்து 
தீவிர ெகாசு ஒழிப்புப் பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இதனிைடேய தாம்பரம் நக
ராட்சி ெடங்கு ெகாசு ஒழிப்புக்கு 
பல்ேவறு நடவடிக்ைககள் 
எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.  இந்
நிைலயில் ேநற்று காஞ்சிபுரம் 

மாவட்ட ஆட்சியர் பா.ெபான் 
ைனயா தாம்பரம் நகராட்சிக்கு 
உட்பட்ட அந்ேதாணி ெதரு உள்
ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள வீடு
களுக்குச் ெசன்று தண்ணீர் 
ெதாட்டிகளில் ெகாசுப்புழு ேதங்கி
யுள்ளதா, ேதைவற்ற டயர்கள், 
மண்பாண்டங்கள், பிளாஸ்டிக் 
ெபாருட்கள், ேதங்காய் ஓடுகள், 
உரல்கள் ஆகியவற்றில் நீர் ேதங்கி 
உள்ளதா என பார்ைவயிட்டார்.

ேமலும்,  வீடுகளில் வீட்டின் உப
ேயாகத்துக்காக ெபரிய டிரம்மில் 
பிடித்து ைவக்கப்பட்டுள்ள தண்
ணீரில் ெடங்கு ெகாசுப் புழு 
உற்பத்தியாகி உள்ளதா என 
ஆய்வு ேமற்ெகாண்டார். 
ெதாடர்ந்து தாம்பரம் பகுதியில் 
உள்ள ஏரி, மைழநீர் கால்வாய் 
ேபான்ற இடங்கைளயும் ஆய்வு 
ேமற்ெகாண்டார்.

ஆய்வின்ேபாது தாம்பரம் 
நகராட்சி ஆைணயர் கிருஷ்ண
மூர்த்தி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் 
உடன் இருந்தனர். 

 அரசு டாக்டர்கள் ஊதியம் ெதாடர்பாக  

 தமிழக அரசிடம் அடுத்த வாரம் அறிக்ைக தாக்கல் 
 ெசன்ைன

 மத்திய அரசு டாக்டர்களுக்கு இைண
யாக தமிழக அரசு டாக்டர்களுக்கு 
ஊதியம் வழங்குவது ெதாடர்பான 
அறிக்ைக  அடுத்த வாரம் தமிழக 
அரசிடம் தாக்கல் ெசய்யப்பட 
உள்ளது.

மத்திய அரசு டாக்டர்களுக்கு 
இைணயாக தமிழக அரசு டாக்டர்
களுக்கு ஊதியம் மற்றும் பணப்
படிகைள வழங்க வலியுறுத்தி 
பல ஆண்டுகளாக அரசு டாக்டர்
கள் ேபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு 
வருகின்றனர். இதுெதாடர்பாக 
தமிழக அரசுக்கு அழுத்தம் 
ெகாடுப்பதற்காக பல்ேவறு டாக்
டர்கள் சங்கங்கைள ஒருங்கி
ைணத்து அைனத்து அரசு மருத்து
வர்கள் சங்க கூட்டைமப்பு உருவாக்
கப்பட்டது.

ேகாரிக்ைகைய நிைறேவற்றக்

ேகாரி பல்ேவறு ேபாராட்டத்தில் 
ஈடுபட்டு வந்த அரசு டாக்டர்கள், 
கடந்த மாதம் 21-ம் ேததி 
ேவைல நிறுத்தப் ேபாராட்டத்ைத 
அறிவித்தனர். இைதயடுத்து, அரசு 
டாக்டர்கள் ேவைல நிறுத்தப் 
ேபாராட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடாது. 
மீறினால் கடும் நடவடிக்ைக 
எடுக்கப்படும் என்று அரசு எச்ச
ரித்தது.  அரசு டாக்டர்கள் ேவைல
நிறுத்தப் ேபாராட்டத்தில் ஈடுபடப்
ேபாவதாக அறிவித்தனர்.

இதைனத் ெதாடர்ந்து சுகாதாரத்
துைற அைமச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் 
தைலைமயில் மருத்துவர் சங்கத்
துடன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்பட்
டது.    அப்ேபாது டாக்டர்களின் 
ேகாரிக்ைகைய 4 வாரத்தில் நிைற
ேவற்ற நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும் 
என்று உறுதி அளித்த அைமச்சர் 
4 ேபர் ெகாண்ட குழுைவயும் 

அைமத்தார். இைதயடுத்து, அரசு
டாக்டர்கள் ேவைல நிறுத்தப் 
ேபாராட்டத்ைத  தற்காலிகமாக 
வாபஸ் ெபற்றனர்.  அரசு அைமத்
துள்ள குழுவினர், தமிழகத்திலும், 
மற்ற மாநிலங்களிலும் அரசு 
டாக்டர்களுக்கு வழங்கப்படும் 
ஊதியத்ைத ஒப்பிட்டு ஓர் அறிக்
ைகைய தயாரித்துள்ளனர். அடுத்த 
வாரம் இந்த அறிக்ைகைய தமிழக 
அரசிடம் குழுவினர் தாக்கல் 
ெசய்ய உள்ளனர்.

இந்த அறிக்ைக ெதாடர்பாக 

அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் அரசு 
பட்டேமற்படிப்பு மருத்துவர்கள் 
சங்கத்தின் அைமப்புச் ெசயலாளர் 
ஏ.ராமலிங்கத்திடம் ேகட்டேபாது, 
“மத்திய அரசு டாக்டர்களுக்கு 
இைணயாக ஊதியம் வழங்குவது 
ெதாடர்பான அறிக்ைகைய குழு
வினர் தயாரித்துள்ளனர். குழுவின
ருக்கு ேதைவயான உதவிகைள 
அைனத்து அரசு மருத்துவர்கள் 
சங்க கூட்டைமப்பு நிர்வாகிகள் 
ெசய்தனர். அடுத்த வாரம் அறிக்
ைகைய குழுவினர் சுகாதாரத் 
துைற அைமச்சர் மற்றும் ெசய
லாளரிடம் ஒப்பைடப்பார்கள். 
அதன்பின், ஊதியம் ெதாடர்
பாக அவர்கள் முடிவு எடுப்பார்
கள். ேகாரிக்ைகைய நிைறேவற்றா
விட்டால், அரசு டாக்டர்கள் 
ேவைல நிறுத்தப் ேபாராட்டத்தில் 
ஈடுபடுவார்கள்” என்றார். 

  நவராத்திரி விழாவின்ேபாது ெசன்ைனயில் வடமாநிலத்தவர் அதிகம் வசிக்கும் சவுகார்ேபட்ைட, வியாசர்பாடி உள்ளிட்ட இடங்களில் 
துர்கா சிைலைய ைவத்து வழிபடுவது வழக்கம். இதற்காக தியாகராய நகரில் தயாராகும் துர்கா சிைலகளுக்கு வண்ணம் தீட்டும் 
ைகவிைனக் கைலஞர்.  படம்: ம.பிரபு

  தாம்பரம் நகராட்சி பகுதியில் ஆய்வு ேமற்ெகாள்ளும் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் 
பா. ெபான்ைனயா.

 காஞ்சிபுரம்  மாவட்டத்தில் 

 ெவள்ள பாதிப்புகைள கண்காணிக்க
10 ஐஏஎஸ்  அதிகாரிகள் நியமனம் 

 காஞ்சிபுரம் / தாம்பரம்
மைழக் காலம் ெதாடங்கியுள்ள 
நிைலயில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத் 
தில் உள்ள ஏரிகளின் நிைல குறித்து 
ெபாதுப்பணித் துைறயினருடன் 
ஆட்சியர் ஆய்வு ேமற்ெகாண்டார்.

பருவமைழ ெதாடங்கியுள்ள 
நிைலயில், இைதத் ெதாடர்ந்து 
காஞ்சி மாவட்ட ஏரிகளின் நிைல
குறித்து ஆட்சியர் ெபான் ைனயா
ெபாதுப்பணித் துைற அதிகாரிகளு
டன், தாம்பரம் இரும்புலியூர், ராஜ
கீழ்பாக்கம், நாராயணபுரம் ஆகிய 
ஏரிகளில் ஆய்வு ேமற்ெகாண்டார். 

நிரம்பும் ஏரிகள்
அப்ேபாது  அவர் கூறியதாவது: 

இம்மாவட்டத்தில் 924  ஏரிகள் உள்
ளன. இதில் ெசம்பாக்கம் உள்ளிட்ட 
3 ஏரிகள் 100% ெகாள்ளளைவ 
எட்டியுள்ளன. 13 ஏரிகளில் ெபரும்
பாலானைவ 75% ெகாள்ளளைவ 
எட்டியுள்ளன.  அைனத்து ஏரிகளும்
கண்காணிக்கப்படுகின்றன. 836
ஏரிகள் 25%-க்கும் கீேழ நிரம்பி
யுள்ளன. 1 லட்சம் மணல் மூட்ைட

கள் தயாராகவுள்ளன. 1077 என்ற
கட்டணமில்லா ெதாைலேபசி 
எண்ணில், ேபரிடர் ேமலாண்ைம
அலுவலகத்ைத ெதாடர்பு ெகாள்ள
லாம். அேதேபால் தாம்பரம், 
பல்லாவரம் சுற்றுவட்டார மைழ 
பாதிப்புகைள ெதரிவிக்க, 044 - 
2241 0050, 94450 71077, காஞ்சிபுரம் 
கட்டுப்பாட்டு அைற,  044 2723 7107 
– 2723 7207 ஆகிய எண்கைளத் 
ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம். 

 காஞ்சி மாவட்டத்தில் ெவள்ள 
பாதிப்புகைள கண்காணிக்க 10 
ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நியமிக் 
கப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்கள் உணவு பாதுகாப்பு 
ஆைணயர் பி.அமுதா ஐஏஎஸ்,
தைலைமயில் ெசயல்படவுள்ள
னர். பல்லாவரம் வட்டத்துக்கு  
வணிகவரித் துைற முதன்ைமச்
ெசயலர் கா.பாலச்சந்திரன்-
9791223322,  தாம்பரம் நகராட்சிக்கு 
ைகத்தறித் துைற இயக்குநர் 
சி.முனிநாதன்-9445205404, ெசய்
யூர் வட்டத்துக்குச் சிறுபான்ைம 
நல இயக்குநர் எம்.வள்ளலார் - 

7530002102, திருக்கழுக்குன்றம் 
வட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு பத்தி
ரிைக நிறுவனத்தின் நிர்வாக 
இயக்குநர் எஸ்.சிவசண்முக 
ராஜா - 9841276600, குன்றத்தூர், 
மாங்காடு வட்டத்துக்கு ேதாட்டக் 
கைலத்துைற இயக்குநர் என்.
சுப்ைபயா - 9445041199, ெசங்கல்
பட்டு வட்டத்துக்கு குடிநீர் வடிகால் 
வாரி இைண நிர்வாக இயக்குநர் 
டி.ஆனந்த் - 9940018185,  ேகாவிலம்
பாக்கம், ெபரும்பாக்கம் பகுதி
கைளச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு 
தமிழ்நாட்டு எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்
டுச் சங்கத்தின் திட்ட இயக்குநர்
ேக.ெசந்தில் ராஜ் - 739777020,
ெபரும்புதூர் வட்டத்துக்கு தமிழ்
நாடு சாைலப் ேபாக்குவரத்து திட்ட 
இயக்குநர் ஏ.அருண்தம்புராஜ் - 
9444001866, திருப்ேபாரூர் வட்டத்
துக்கு தமிழ்நாடு கடல் வாரியத் 
தைலவர் ஏ.ஜான் லூயிஸ், மது
ராந்தகம் வட்டத்துக்கு மறுவாழ்வுத் 
துைற இயக்குநர் திேனஷ் 
ெபான்ராஜ் ஆலிவர்-7598073870 
ஆகிேயார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 தமிழகத்தில் இன்று  வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த சிறப்பு முகாம் 
  67,644 வாக்குச்சாவடிகளில் நடக்கிறது 

  ெசன்ைன 
 தமிழகம் முழுவதும் 67,644 
வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று 3-வது 
கட்ட வாக்காளர் பட்டியல் ெபயர் 
ேசர்த்தல், நீக்கல் ெதாடர்பான  
சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது.

வாக்காளர் பட்டியலில் ெபயர் 
ேசர்த்தல், நீக்கல், முகவரி 
மாற்றம் உள்ளிட்ட திருத்தங்கைள 
ெசய்வதற்கான வாக்காளர் பட்டி
யல் சிறப்பு சுருக்கமுைற திருத்
தப் பணிகள் தமிழகத்தில் கடந்த
ெசப்.1-ம் ேததி முதல் நடந்து 
வருகிறது. அக்ேடாபர் 31-ம் ேததி

முடியும் இந்த திருத்தப்பணி
களின்ேபாது, 4 சிறப்பு முகாம்களும் 
நடத்தப்படுகின்றன.

இதன்படி, கடந்த ெசப்.9 மற்றும் 
23 ஆகிய இரு தினங்களில் தமி
ழகத்தில் உள்ள 67,644 வாக்குச்
சாவடிகளிலும் சிறப்பு முகாம்
கள் நடந்தன. இதுதவிர, ஆன்
ைலனிலும், ேநரடியாக மற்ற 
நாட்களிலும் ெபயர் ேசர்த்தல் 
மற்றும் திருத்தப்பணிகளுக்கான 
மனுக்கள் ெபறப்பட்டன.

இந்த வைகயில் ெபயர் ேசர்த்த
லுக்கு 6 லட்சத்து 211 மனுக்கள் 

உட்பட 7 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 
932 மனுக்கள் ெபறப்பட்டுள்ளன. 
இதுதவிர, ஆன்ைலனிலும் ேநரடி
யாகவும், 8 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 
260 மனுக்கள் ெபறப்பட்டன. 
இந்நிைலயில் ஏற்ெகனேவ அறி
வித்தபடி, 3-ம் கட்ட சிறப்பு முகாம்
இன்று அக்.7-ம் ேததி ஞாயிற்
றுக்கிழைம தமிழகம் முழுவதும் 
67,644 வாக்குச்சாவடிகளிலும் 
நடக்கிறது.

இதில், ெபயர் ேசர்க்க 
படிவம்-6, ெபயர் நீக்கம்-படிவம் 
7, திருத்தம் ெசய்ய படிவம்-8, 

ஒேர சட்டப்ேபரைவ ெதாகுதிக்குள் 
புதிய வசிப்பிடத்தில் ெபயர் ேசர்க்க 
படிவம்-8 ஏ ஆகியவற்ைற பூர்த்தி 
ெசய்து அளிக்கலாம். காைல 9 
மணி முதல் மாைல 5.30 மணி 
வைர நடக்கிறது. 

இைணயதள முகவரி
இதுதவிர, ‘www.elections.

tn.gov.in’ மற்றும் 'nvsp.in' என்ற 
இைணயதள முகவரி மூலமும் 
ெபயர்கள் ேசர்த்தல், நீக்கம் மற்றும் 
திருத்தங்கள் ெதாடர்பாகவும் 
ெபாதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 

 காங்கிரஸ் பிரமுகர் 
அஸ்லாம் பாட்ஷா 
மீது வழக்கு 

  ெசன்ைன 
 ராயப்ேபட்ைடயில் உள்ள புதுக் 
கல்லூரியில் கடந்த ெசப்டம்பர் 
19-ம் ேததி ஒரு முஸ்லிம் 
அைமப்பின் நிர்வாகிகைள 
ேதர்ந்ெதடுப்பதற்கான ேதர்தல் 
நைடெபற்றது.

இந்த ேதர்தலில் காங்கிரஸ் 
கட்சியின் முன்னாள் எம்பி 
ெஜ.எம்.ஆரூண் தனது ஆதர
வாளர்களுடன் வாக்களித்தார். 
அங்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் 
சிறுபான்ைமப் பிரிவு தைலவர் 
அஸ்லாம் பாட்ஷாவும் வந்துள்
ளார். அப்ேபாது அங்கு இரு 
தரப்புக்கும் இைடேய ேமாதல் 
ஏற்பட்டுள்ளது.

இது ெதாடர்பாக இரு 
தரப்பினரும் ராயப்ேபட்ைட 
காவல் நிைலயத்தில் புகார் 
ெதரிவித்தனர். ஆரூண் அளித்த 
புகாரின்ேபரில் அஸ்லாம் பாஷா
மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் 
9 ேபர் மீது ெகாைல மிரட்டல் 
உட்பட 4 பிரிவுகளின் கீழ்
தற்ேபாது வழக்கு பதியப்பட் 
டுள்ளது. ெதாடர்ந்து விசாரைண 
நடந்து வருகிறது. 

  விஜய் பிரபாகரனின் 
அரசியல் ஆர்வம், 
பணிகைள பார்த்த பிறேக 
அவருக்கு ெபாறுப்பு 
வழங்குவது குறித்து 
விஜயகாந்த் முடிவு 
ெசய்வார்.

  ேகாரிக்ைகைய 
நிைறேவற்றாவிட்டால், 
அரசு டாக்டர்கள் ேவைல 
நிறுத்தப் ேபாராட்டத்தில் 
ஈடுபடுவார்கள்.
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ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள 
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

ெபா�

�ராவ��

கா�, �ர�, ப�� ஆ��க 
���லா ம�� �லா, �� 
மணா	, �ைப ஜா	 ��, 
ர��/ �மான��� �ைற�த 
க டண��� தரமாக ெச�� வர 
9443082265 / 9791848265 

மேல�யா / ��க��� 
�பா� ம�� ெவ�நா� 
���லா - த� நப� 
ம�� ���க��� 
99655 62261. 

�� / �ல�
மைன ��பைன��

Selaiyur(East Tambaram) 
2400sft VacantLand CMDA 
Appd. Ct: 99402 29750 

ெபா�

ெபா� அ���
WANTED TEACHERS 
B.Ed.,[English] with experience 
for school at Guduvanchery ct 
:-9840055361 / 9444815909

க��
ஆ	�ய� / ஆ	�ைய ேதைவ

ப��	 வ���க�

ெப�யா� நக�, E.B. Office 
Î�Ïற��� 1400Sqft த� Ñ� 
� � ப ை ன � � 
C t : 9 9 6 2 2 7 8 7 0 4

த� ��க� ��பைன

WORK WHEN free job mela 
Rtd h/w businessman 25k 
p/t 9840646445 RBI Rtd

ஆ�க� ேதைவ
ேவைல வா���

LIC WANTS-CCA career agent,part 
& full time job qualification+2 
above contact :8122933333

ISRC OFFERING free training on 
Pranahuti Aided Meditation at IIT 
Campus, Adyar, Chennai on 13th 
and 14th Oct 18, Ph:9940090838 
w w w . s r i r a m c h a n d r a . o r g

ேயாகா

ெர Ú�Û 400 அ� ேரா� Ýக 
அÞß� Ñ�க��� ம���� 
18.5 ெச�  Un approved ப டா 
Ñ � மைன ��பைன ஒÞ 
ெச�  3.5 ல ச 
7010789506 Ïேரா�க� 
த � � � க â 

கா  மைன ��பைன��

VELACHERY NEAR DAV Vatika 
School, 1250sft, 2nd Flr, 3BHK, 
Lift, CCP, Woodwork. Veg Family 
Only. 22Kpm(Nego). 9176158827

வாடைக
வாடைக��

INDEPENDENT 3BHK Villas Near 
Selaiyur, Next to SSM School. 
Dream Homes. Ph- 8695986959

அ���மா� 
������(��ய�)

SEMBAKKAM, 1/2/3 BHK New 
Flats @ Magizhchi, Ready to 
Occupy Rs.4399/sft. Dream 
Homes. Ph: 8695986959

க��

இலவச அழ�கைல ப��� 
ம�� மண�ெபè அல�கார 
ஒÞ நாé வ��Î�
க � � த ர � ப �  C t :  
9 9 6 2 0 9 9 6 1 4

��மண ேசைவ 
ைமய�

மா�க�யமாைல & ேசா�ய 
ேவளாள� / �ைள ��மண 
தகவ�ைமய� உைற�� ���� -3. 
0431-4976344, 8667485369 

www . b r a hm i n k a l y a n am .
com Total free Service, 
Marriage delay Predictions 
by Thethiyur.V.J.Raman 
8939702500 / 9445230940 

மண�ப�த�

மணமக� ேதைவ

த��

CSI NADAR Tirunelveli MBBS, 
37/167, 58 Kg, Fair, Slim, 
Unmarried girl, Parents are 
Doctors living in Tirunelveli. 
Expects a match same caste, 
same religion, MBBS, MD, 
ME, M.Tech, Height 170 to 
175 cm. Settle in Tirunelveli 
preferred. Ph: 98940 
58023, 0462-2580023, 
9500907557. 

21-55 வய´ வைர¶ள 
ெப¹கº»¼ ½த�மண� / 
ம¾மண� ¿Àய 
மணமகÁக ேதைவ . Âப� 
8 6 0 8 5 5 3 4 4 4

அÄய� 30 B.Tech மÅ�யஅரÆ 
���� 35,000 கா´ேகளாதவ� 
S e l f - D e p e n d e n t
�ராமண ெப¹ ேதைவ 
7 5 9 8 6 9 2 7 7 0

மணமக� ேதைவ

த��

வய´ 40, ½த�மண� 
��ேவாண�, ேபÀ 
ெசÇÈயா�, உÇ�ÀÉ ச�மத�, 
Ê ய ா ப ா ர �
 1 லÇச�/ P.M, 
ெசாËத ÌÍ ெசÁைன
த¼Ëத மணமக ேதைவ. 
6 3 8 3 4 7 2 4 7 3

Ï�ÐணÏÀைய� சா�Ëத உ�´ 
½ÑÒ� ைசÄய´ �ÀÉ ெப¹ 
MCA,Mphil,B Ed/1977 /167/ 
G o v t ெ ப ¹ க  
உய�ÔைலயÕபÖ,ஆ�Àைய»¼ 
த¼Ëத மணமகÁ ேதைவ.
 இ´ இவ�»¼ ½த� ��மண� 
ெ த ா ட � ¿ » ¼ 
G . M . F a s i u d d i n , 
M u s l i m M a r r i a g e
B u r e a u ( R e g d ) C e l l : 
9 8 4 0 4 0 8 0 4 9 
E m a i l :
gmfas iudd in@gma i l . com

ம¾மண� ெசÄய Ê��¿� 
தÝÞ மß¾� உ�´ ½ÑÒ� 
ஆ¹, ெப¹ இ�சார�கÖÁ 
ம¾மண� ேதைவ»¼ ெதாட�¿ 
G . M . F a s i u d d i n ,
M u s l i m M a r r i a g e 
B u r e a u ( R e g d ) C e l l : 
9 8 4 0 4 0 8 0 4 9

��மண ேசைவ 
ைமய�

மின்சார ரயில் ச்வையில் 3 நசாட்கள் மசாற்றம்
 �சென்னை

தெற்கு ரயில்வே ்ேற்று தவேளி 
யிட்டுள்ள தெய்திக்குறிப்பு:

திருநின்றவூர் - திருவேளளூர் 
இடை்ே  இனறு முெல 3 
ோட்்களுக்கு (அக்.7, 8, 9)  

அதி்காடை 1.05 மணி முெல 3.40 
மணி வேடர ரயில ெணைவோ்ளத்தில 
பராமரிப்புப் பணி ேைக்்கவுள்ளது. 
இெனால தெனடன தெனட்ரலில 
இருந்து  திருவேளளூருக்கு தெலை 
்வேணடிே மினொர ரயில 

(43801) விடரவு பாடெயில 
இேக்்கப்படுவேொல, ் வேப்பமபட்டு 
மற்றும தெவவோப்்பட்டை ் ராடு 
ரயில நிடைேங்களில மட்டும 
்மற்்கணை ோட்்களில நிற்்காமல 
தெலலும.

வனத் துறையில் காலியாக உள்ள

ைனைர், ைனக்கசாப்சாளர் 
்ணி்களுககு விண்ணபபிக்கலசாம்
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்ெனி மாவேட்ைம குரங்கணி வேனப் 
பகுதியில சிை மாெங்களுக்கு 
முனபு ஏற்பட்ை தீ விபத்தில, 
மடை்ேற்்றப் பயிற்சியில ஈடுபட்ை 
22 ் பர் உயிரிழந்ெனர். அசெமபவேம 
தொைர்பான விொ ரடை அதி்காரிோ்க 
ஐஏஎஸ் அதி்காரி அதுலே மிஸ்ராடவே 
ெமிழ்க அரசு நிேமித்ெது. அவேர் குரங 
்கணி வேனப்பகுதியில ஆய்வு தெய்து, 
அரசிைம அறிக்ட்க ொக்்கல தெய்ொர்.

அதில, “வேனத் துட்றயில 1,000-க் 
கும ்மற்பட்ை ்காலி பணியிைங 
்கள நிரப்பப்பைாமல உள்ளன.  இது 
்பான்ற தீ விபத்துக்கு, ்காலிப் 
பணியிைங்களும ஒரு ்காரைம”  
என குறிப்பிட்டிருந்ொர். இந்நிடை 
யில, வேனத் துட்றயில ்காலிப் பணி 
யிைங்கட்ள நிரப்ப வேனத்துட்ற 

ேைவேடிக்ட்க எடுத்துள்ளது.
அது தொைர்பா்க வேனத் துட்ற 

தவேளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில கூறி 
யிருப்பொவேது: ெமிழோடு வேனத் 
துட்றயில 300 வேனவேர், 726 வேனக்்காப் 
பா்ளர், 152 ஓட்டுேர் உரிமத்துைன 
கூடிே வேனக்்காப்பா்ளர் பணியிைங்கள 
்காலிோ்க உள்ளன. இப்பணியிைங்கள, 
ெமிழோடு வேன சீருடைப் பணிோ்ளர் 
்ெர்வு குழுமத்ொல ் ேரடி நிேமனம 
மூைம நிரப்பப்பை உள்ளன.

இெற்்கான ்ெர்வு்கள இடைே 
வேழியில ேைத்ெப்பை உள்ளன. இெற் 
்கான விணைப்பங்கட்ள இடைே 
வேழியில அக். 15-ம ் ெதி முெல ேவேமபர் 
5-ம ் ெதிக்குள விணைப்பிக்்கைாம. 
்மலும விவேரங்களுக்கு www.forests.
tn.gov.in என்ற இடைேெ்ளத்தில 
பார்க்்கைாம.

விரல் சரவ்க பிரிவு நவீனமயம்
 �சென்னை

ெமிழ்க ்காவேலதுட்றயில ் மமபடுத்ெப் 
பட்ை விரல ் ரட்க பிரிவு ேடைமுட்றக்கு 
வேந்துள்ளது. இதுதொைர்பா்க மாநிை 
குற்்ற ஆவேைக் ்காப்ப்க அதி்காரி்கள 
கூறிேொவேது:

மாநிை குற்்ற ஆவேைக் 

்காப்ப்கத்தில இருக்கும விரல 
்ரட்க மூைம குற்்றவோளி்கட்ள 
்கணடுபிடிக்கும முட்ற ெற்்பாது 
்மமபடுத்ெப்பட்டுள்ளது. ெற்்பாது 
ஒவதவோரு மாவேட்ைத்துக்கும ெைா ஒரு 
்கணினி, விரல ் ரட்க கூைங்களுக்கு 
விநி்ோ்கம தெய்ேப்பட்டுள்ளது. 
இனி விரல ் ரட்க ெைேத்டெ 24 மணி 
்ேரமும ்பாலீஸார் ்ெை முடியும. 
குற்்றவோளி்களின ட்கவிரல ் ரட்கடே 
துலலிேமா்க ் ெடிப் பிடிக்்க முடியும.

முனபு விரல ் ரட்க தொைர்பான 
ஆய்வு முடிவு்கட்ள தெரிந்துத்காள்ள 
தெனடனயில உள்ள ெடைடம 
இைத்துக்கு வேர்வேணடிே நிடை 
இருந்ெது. ெற்்பாது, அடனத்து 
மாவேட்ைத்திலும விரல ்ரட்க 
கூைத்தில உள்ள ்கணினி மூைம, 
ஆய்வு முடிவு்கட்ள உைனுக்குைன 
தெரிந்துத்காள்ள முடியும.

ஸ்டேர்றலைட் ஆறலை ் �ாடேர்பான

்கருத்து ச்கடபு கூட்டம் 27-ம் சேதிககு ேள்ளிவைபபு
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ஸ்தைர்டைட் ஆடைடே மூை 
ெமிழ்க அரசு உத்ெரவிட்ைெற்கு 
எதிரா்க ஸ்தைர்டைட் நிர்வோ்கம 
புதுதைலலியில உள்ள ்ெசிே 
பசுடமத் தீர்ப்பாேத்தில வேழக்கு 
தொைர்ந்ெது. அடெ விொரித்ெ 
பசுடம தீர்ப்பாேம, ்ம்காைோ 
உேர்நீதிமன்ற முனனாள 
ெடைடம நீதிபதி ெருண 
அ்கர்வோல ெடைடமயில, மத்திே 
சுற்றுசசூழல மற்றும வேனத்துட்ற 
விஞ்ானி ெதீஷ் சி.்கர்்்காட்டி, 
மத்திே மாசுக்்கட்டுப்பாட்டு வோரிே 
விஞ்ானி வேரைட்சுமி ஆகிே 
உறுப்பினர்்கட்ளக் த்காணை  
விொரடை குழுடவே அடமத்ெது.

அக்குழு, அடனத்து 
ெரப்பினரிைமும ்கருத்து ்்கட்டு, 
பினனர் அளிக்கும அறிக்ட்க 
அடிப்படையில உரிே உத்ெரவு்கள 
பிரப்பிக்்கப்படும எனறு பசுடம 
தீர்ப்பாேம தெரிவித்திருந்ெது.

அக்குழு தெனடனயில உள்ள, 
்ெசிே பசுடம தீர்ப்பாேத்தின 

தென மணைை அமர்வில ்கைந்ெ 
மாெம 24-ம ் ெதி முெல ்கருத்து 
்்கட்பு கூட்ைத்டெ ேைத்திேது. அதில 
ஸ்தைர்டைட் ஆடைக்கு ஆெர 
வோ்னார் ெங்கள ்கருத்து்கட்ள 
தெரிவித்ெனர். அெடனத் 
தொைர்ந்து ்கைந்ெ தவேளளிக்கிழடம 
ேடைதபற்்ற கூட்ைத்தில, ஸ்தைர் 
டைட் ஆடைக்கு எதிரா்னார் 
்கருத்து தெரிவித்ெனர்.

்ேற்று அரசுத் ெரப்பில ்கருத்து 
தெரிவிக்்க சுற்றுசசூழல மற்றும 
வேனத்துட்றச தெேைர் ஷமபு 
்கல்ைாலி்கர், ெமிழோடு மாசுக் 
்கட்டுப்பாட்டு வோரிே உறுப்பினர் 
தெேைர் ்ெ்கர், வோரிே ெரப்பு 
வேழக்்கறி்ர் சி.எஸ்.டவேத்திே 
ோென ஆகி்ோர் வேந்திருந்ெனர்.

 ் மலும ஸ்தைர்டைட் ெரப்பில 
அென ெடைடம தெேல அதி்காரி 
பி.ராமோத், மூத்ெ வேழக்்கறி்ர் 
ஆர்ேமா சுந்ெரம ஆகி்ோர் 
ஆஜராகி இருந்ெனர். ்மலும 
ஸ்தைர்டைட் ஆடைக்கு எதிரா்க 
்கருத்து தெரிவிக்்க மதிமு்க 

தபாதுசதெேைர் டவே்்கா, 
்பராசிரிடே பாத்திமா பாபு, 
மார்க்சிஸ்ட் ்கமயூனிஸ்ட் ்கட்சியின 
தூத்துக்குடி மாவேட்ைச தெேைர் 
்்க.எஸ்.அர்ஜஜுனன ஆகி்ோரும 
பங்்கற்்றனர்.

்ேற்று முழுவேதும ஸ்தைர்டைட் 
ெரப்பு வேழக்்கறி்ர்்கள ெங்கள 
்கருத்து்கட்ள எடுத்துடரத்ெனர். 
அரசுத் ெரப்பிைம ்கருத்து ்்கட் 
கும விெமா்க அடுத்ெ கூட்ைம அக். 
27, 28-ல ேடைதப்ற உள்ளன என  
அக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

கூட்ைத்துக்கு பின மதிமு்க 
தபாதுச தெேைர் டவே்்கா 
கூறும்பாது, ஸ்தைர்டைட்டுக்கு 
எதிரான ் பாராட்ைத்தின்பாது 13 
்படர சுட்டுக் த்காலவேெற்கு முனபு 
வேடர, ெமிழ்க அரசும, மாசுக் 
்கட்டுப்பாட்டு வோரிேமும ஸ்தைர் 
டைட்டு ஆடைக்கு ஆெரவோ்க 
இருந்துள்ளொ்க ஸ்தைர்டைட் 
ெரப்பு குற்்றமொட்டுகி்றது. 
ஆடைடே மூை தெனடன உேர் 
நீதிமன்றம உத்ெரவிட்ை நிடை 

யில, 30 நிபந்ெடன்களில 29 
நிபந்ெடன்கட்ள ஸ்தைர்டைட் 
நிர்வோ்கம முடித்துள்ளொ்க அப் 
்பாடெடே அதிமு்க அரசு 
அறிக்ட்க அளித்ெது. அென அடிப் 
படையிலொன அந்ெ ஆடைடே 
இேக்்க உசெநீதிமன்றம அனுமதி 
வேழஙகிேது குறிப்பிைத்ெக்்கது” 
என்றார்.

ஸ்தைர்டைட் ஆடை ெரப்பு 
வேழக்்கறி்ர் ்ராகிணி மூொ 
கூறும்பாது, “அரசுத் ெரப்பு 
ெங்கள ்கருத்து்கட்ள தெரிவிக்்க 
ெோரா்க இலடை. இந்ெ ்கருத்து 
்்கட்பு கூட்ைத்டெ ொமெப் 
படுத்ெ அரசுத் ெரப்பு  முேற்சிக் 
கி்றது” என்றார்.

ஸ்தைர்டைட் தொழிற்ொடை 
யில பணியின்பாது ட்கடே 
இழந்ெ பார்த்திபன கூறும்பாது, 
“2 ஆணடு்களுக்கு முனபு 
ஆடையில ஏற்பட்ை விபத்தில 
ட்கடே இழந்்ென. இதுவேடர 
எந்ெ உெவியும ஆடை ெரப்பில 
வேழங்கவிலடை” என்றார்.
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்�்வந்திரகுலை ் வ்ளா்ளர்கற்ள

்டடியல் பிரிவில் இருந்து நீக்க சைணடும்
zz புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் க.கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தல்

 �திருச்சி
்ெ்வேந்திரகுை ்வே்ளா்ளர்்கட்ள 
பட்டிேல பிரிவில இருந்து நீக்கி, 
மி்கவும பிற்படுத்ெப்பட்்ைார் 
பட்டிேலில ்ெர்க்்க ்வேணடும 
எனறு புதிே ெமிழ்கம ்கட்சியின 
ெடைவேர் ்க.கிருஷ்ைொமி 
தெரிவித்ொர்.

இந்ெக் ்்காரிக்ட்கடே 
வேலியுறுத்தி, திருசசி தெனனூர் 
உழவேர் ெந்டெ டமொனத்தில 
்ேற்று ேடைதபற்்ற அந்ெக் 
்கட்சியின இட்ள்ரணி மாநிை 
மாோட்டில அவேர் ்பசிேது:

ொழத்ெப்பட்்ைார் பட்டிேலில 
இருந்து நீக்கி மி்கவும பிற்படுத்ெப் 
பட்்ைார் பட்டிேலில ்ெர்க்்க 
்வேணடும என்ற ்்காரிக்ட்கடே 
வேலியுறுத்தி இந்ெ ஆணடில மட்டும 
இதுவேடர 3 மாோடு்கட்ள ேைத்தி 
யுள்்ளாம. எங்களுக்கு பட்டிேல 
பிரிவில இருந்து கிடைக்கும எந்ெச 
ெலுட்கயும ்வேணைாம. ைட்ெக் 
்கைக்்கான ் ெ்வேந்திரகுை ் வே்ளா 
்ளர் ொர்பில இந்ெக் ் ்காரிக்ட்கடே 
டவேக்கி்்றன.

இதுதொைர்பா்க பிரெமர், உள 
துட்ற அடமசெர், ெமூ்கநீதித் துட்ற, 
ெமிழ்க முெலவேர் ஆகி்ோரிைம 
மனு அளித்தும இதுவேடர 
நிட்ற்வேற்்றப்பைவிலடை.

இனியும ஒரு வோக்ட்கக்கூை 
அதிமு்க, திமு்க, ்காஙகிரஸ் பாஜ்க, 
்கமயூனிஸ்ட் என எந்ெக் ்கட்சிக்கும 

அளிக்்கக் கூைாது. முெலவேர் 
பெவிடே விட்டுத்ெருவேொ்க இருந் 
ொல எந்ெக் ்கட்சியுைனும கூட்ைணி 
்ெரத் ெோர்.

எங்கள ் ்காரிக்ட்க தொைர்பா்க 
ெமிழ்க அரசு அரொடை பி்றப் 
பித்து, மத்திே அரசுக்கு அனுப்ப 
்வேணடும. அடெ மத்திே அரசு 
விடரவோ்க நிட்ற்வேற்றித் ெர 
்வேணடும.

இவவோறு அவேர் கூறினார்.
மாோட்டில கிருஷ்ைொமியின 

ம்கனும இட்ள்ரணி மாநிைத் 

ெடைவேருமான ஷிோம, திருசசி 
மாவேட்ைச தெேைா்ளர்்கள அய்ேப் 
பன, ெங்கர் உட்பை ஆயிரக்்கைக் 
்கா்னார் ்கைந்துத்காணைனர்.

த�ொடர் ப�ொரொடடம்
மி்கவும பிற்படுத்ெப்பட்்ைார் 

பட்டிேலில ் ெ்வேந்திர குை ் வே்ளா 
்ளர்்கட்ள ் ெர்க்்க ் வேணடும எனபது 
உளளிட்ை ் ்காரிக்ட்க்கட்ள நிட்ற 
்வேற்்றக் ் ்காரி ேவேமபர் 6 முெல 
தொைர் ் பாராட்ைம ேைத்துவேொ்க 
தீர்மானம நிட்ற்வேற்்றப்பட்ைது.

zS திருச்சி பென்னூர் உழவர் சந்ெ ் ைெொனத்தில நேற்று ே்ைப�ற்்ற புதிய ெமிழகம் 
கட்சியின் இ்ைஞரணி ைொநி்ல ைொேொட்டில ந�சுகி்றொர் அககட்சியின் ெ்்லவர் 
க.கிருஷ்ணசொமி. படம்: ஜி.ஞானவேல்முருகன்

முதியவர்களை பாது்காபபது 
தமிழர்களின் ்கடளை:
்கைல்ாசன் ்கருத்து

 �சென்னை
முதிேவேர்்கட்ள பாது்காக்்க ்வேணடிேது ெமிழர்்களின 
்கைடம எனறு மக்்கள நீதி மய்ேத்தின ெடைவேர் 
்கமல்ாென தெரிவித்துள்ளார்.

தெனடன ஆழவோர்்பட்டையில உள்ள மக்்கள நீதி 
மய்ேத்தின ெடைடம அலுவேை்கத்தில அக்்கட்சியின 
ெடைவேர் ்கமல்ாெடன  ‘முதி்ோர்்களுக்்கான 
முதிேவேர்்கள’  என்ற அடமப்பின பிரதிநிதி்கள ் ேற்று 
்காடை ெந்தித்து ் பசினார். முதி்ோர் ஊக்்கத் தொட்க 
உேர்த்ெப்பை ்வேணடும எனபன உளளிட்ை ெங்க்ளது  
பல்வேறு ்்காரிக்ட்க்கட்ள அவேரிைம எடுத்துடரத்து 
மனுவோ்க அளித்ெனர்.

அப்்பாது ்கமல்ாென ்பசிேொவேது:
்ேற்ட்றே இட்ள்ர்்களொன இனட்றே 

முதிேவேர்்க்ளா்க உள்ளனர். எனனுடைே தபற்்்றாரான 
உங்களுக்கு ்வேணடிேடெ தெய்வேது எனனுடைே   
்கைடமோகும. முதிேவேர்்கட்ள பாது்காக்்க  ் வேணடிே 
்கைடம ஒட்டுதமாத்ெ ெமிழர்்களுக்கும உள்ளது. 
முதிேவேர்்களின ்்காரிக்ட்கடே வேலுப்படுத்ெ 
்ெடவேோன அடனத்து முேற்சி்கட்ளயும மக்்கள நீதி 
மய்ேம முனதனடுக்கும.

இவவோறு ்கமல்ாென ்பசினார்.

 அகில இந்திய சாய் சமாஜம் சார்பில் சீரடி சாய்்ா்ாவின் மகா சமாதி 
நூற்ாண்டு விழா: ககா்ாலபுரம் சககாதரிகள் காமாட்சி, மீனாட்சி 
நாமசங்கீர்்ததனம், டி.வா்த்ஸல்யா சங்கீத உ்ன்யாசம், கார்்ததிக் 
ஞாகனஷவர் நாமசங்கீர்்ததனம். மயிலாப்பூர், காலல 9.30 முதல்.

 ஜஜய்மா ஜதாண்டு நிறுவனம் சார்பில் வில்லி்ாரதம் ஜதாடர்  
ஜசாறஜ்ாழிவு: கர்்ணன் கமாட்சம், ஆன்மிக ஜசாறஜ்ாழிவாளர் திருச்சி 
கல்யா்ணராமன் ்ங்ககறபு. சாரதா நடுநிலலப் ்ள்ளி, கமறகு மாம்்லம், 
மாலல 6.30.

 திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் நற்ணி நண்்ர்கள் குழு சார்பில் 10-ம் 
ஆண்டு அன்னதான திருவிழா, மா்ணவ, மா்ணவியருக்கான ்ரிசளிப்பு 
விழா: லாயிட்ஸ் கராடு, அவலவ சண்முகம் சாலல, திருவல்லிக்ககணி, 
காலல 8 மணி முதல்.

 எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி அ்க்கட்டலள சார்பில் நிறுவனர் தின 
விழா,  சர்வகதச நீர் கமலாண்லம கலந்துலரயாடல்: ம்ததிய அலமச்சர் 
நிதின் கட்கரி, கர்நாடக கவளாண்லம்த துல் அலமச்சர் என்.எச்.
சிவசங்கர ஜரட்டி, எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் ்ங்ககறபு.  அ்க்கட்டலள 
வளாகம், சாம்்சிவன் கலலயரங்கம், தரமணி, காலல 10.

 கன்னிமாரா நூலக வாசகர் வட்டம் சார்பில் எண்ணும் எழு்ததும் 
கவிலத நூல் தி்னாய்வுக் கூட்டம்: கவிஞர்கள் ஆரூர் தமிழநாடன், 
்ாரதி ்ாலன், ரவி சுப்பிரமணியன் ்ங்ககறபு.  கன்னிமாரா நூலகம், 
எழும்பூர், காலல 10.30.

 பிஷப் கால்டுஜவல் பிலழயுலரயும், ஜ்ாய்யுலரயும் பு்ததக ஜவளியீட்டு 
விழா: ்ாஜக கதசிய ஜ்ாதுச் ஜசயலாளர் எச்.ராஜா, வழக்கறிஞர் 
யாலன ராகஜந்திரன் ்ங்ககறபு.  குரு ்ாலாஜி கல்யா்ண மண்ட்ம், 
தி.நகர் நகடசன் ்ார்க் அருகில், மாலல 4.

 டாக்டர் வி.எஸ்.நடராஜன் முதிகயார் நல அ்க்கட்டலள மறறும் காகவரி 
மரு்ததுவமலன சார்பில் உலக முதிகயார் நாள் நூல் ஜவளியீட்டு விழா: 
டாக்டர் வி.எஸ்.நடராஜன், நல்லி குப்புசாமி ஜசட்டி ்ங்ககறபு. சிவகாமி 
ஜ்்ததாச்சி அரங்கம், மயிலாப்பூர், மாலல 4.

 ஜசன்லன மிட் டவுன் கராட்டரி கிளப் சார்பில் அலமதிலய 
வலியுறு்ததும் லசக்கிள் க்ரணி: கராட்டரி சர்வகதச தலலவர் க்ர்ரி 
ரஷின்,  சர்தகுமார் ்ங்ககறபு. லீலா க்லஸ், எம்ஆர்சி நகர், காலல 6.

 ்ாஞசாலங்குறிச்சி வீர்ாண்டிய கட்டஜ்ாம்மன் அ்க்கட்டலள 
இல்ணயதள ஜதாடக்க விழா: நடிகர்கள் சிவக்குமார், பிரபு, கர்னல் 
அழகர்ராஜா உள்ளிட்கடார் ்ங்ககறபு. ஜசன்லன கதவகநய ்ாவ்ணர் 
நூலக அரங்கம், மாலல 3.

�zபென்னிநதிய ச்ணல ப�ொருட்கள் உற்�த்தியொைர் சஙகம் (சிஜொ) சொர்பில 'ேவரொத்திரி ச்ணல கணகொட்சி' பெொைஙகப�ட்ைது. ் கத்ெறி 
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 கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி அறிக்ைகைய 
மத்திய அரசு மாற்ற முயற்சி 
  மதிமுக ெபாதுச் ெசயலாளர் ைவேகா புகார் 

  ெசன்ைன 
 கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி அறிக்
ைகைய மாற்றி எழுதிட முயற்சிப்
பதாக மத்திய அரசுக்கு மதிமுக
ெபாதுச் ெசயலாளர் ைவேகா
கண்டனம் ெதரிவித்துள்ளார்.

இது ெதாடர்பாக அவர் ேநற்று 
ெவளியிட்டுள்ள அறிக்ைக:
  சிவகங்ைக மாவட்டம், திருப்
புவனத்துக்கு அருகில் உள்ள
கீழடியில் மத்திய அரசின் ெதால்
லியல் துைற கடந்த 2014-ம்
ஆண்டு முதல் 3 கட்டங்களாக 
அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தியது.  
இங்கு கண்ெடடுக்கப்பட்ட
ெபாருட்களில் இரண்ைட மட்
டும் அெமரிக்காவின் புேளா
ரிடாவில் உள்ள ‘பீட்டா அனலடிக்’ 
என்ற நிறுவனத்துக்கு கரிம பகுப்
பாய்வுக்காக மத்திய அரசு 
அனுப்பி ைவத்தது.

“கீழடி அகழ்வாராய்ச்சிப்
பகுதியில் கண்ெடடுக்கப்பட்ட 
ஒரு ெபாருள் 2160 ஆண்டு
களுக்கும் மற்ெறாரு ெபாருள்
2220 ஆண்டுகளுக்கும் முற்பட்
டைவ. கரிம பகுப்பாய்வுச் 
ேசாதைனயில் கீழடி நகர நாகரி
கம் கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்
டுக்கு முற்பட்டது என்பது உறுதி
படுத்தப்பட்டுள்ளது" என 
மத்திய கலாச்சாரத் துைற 
இைண அைமச்சர் மேகஷ் 
சர்மா ெதரிவித்தார். 

கீழடி அகழ்வாராய்ச்சிப் பணி
கைளச் ெசவ்வேன ெசய்து வந்த 
ெதால்லியல் கண்காணிப்பாளர் 
அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் அசாம்
மாநிலத்துக்குப் பணி இட மாற்
றம் ெசய்யப்பட்டது ஏன்? ஆரியர்

களுக்கு முன்ேப, அவர்கைள
விட சமூக அைமப்பிலும், கலாச்
சாரத்திலும், கைல இலக்கியங்
களிலும் முன்ேனறிய சமூகமாக
தமிழர் சமூகம் விளங்கியது. 
மத்திய அரசு, கீழடி அகழ்
வாராய்ச்சிைய சீர்குைலக்க
முயற்சிகள் ேமற்ெகாண்டு வந்
தது. தற்ேபாது ஒேரயடியாக 
ஆய்வறிக்ைகைய மாற்றி, 
உண்ைமைய குழி ேதாண்டிப் 
புைதக்க மத்திய அரசு நிைனப்
பது கடும் கண்டனத்துக்குரியது. 
எனேவ, கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி
ஆய்வு அறிக்ைகைய ெதால்லி
யல்துைற கண்காணிப்பாளர்
அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன்
தயாரிக்க மத்திய ெதால்லியல் 
துைற அனுமதிக்க ேவண்டும்.  

 வடகிழக்கு பருவமைழயின்ேபாது  

 தைடயில்லா மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும் 
  ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அைமச்சர் தங்கமணி வலியுறுத்தல் 

  ெசன்ைன 
 வடகிழக்கு பருவமைழயின் 
ேபாது தைடயில்லா மின்சாரம் 
வழங்க நடவடிக்ைக எடுக்க
ேவண்டும் என மின்துைற  
அைமச்சர் பி.தங்கமணி, மின்
வாரிய அதிகாரிகளிடம் ெதரி
வித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவ
மைழ ெதாடங்க உள்ள நிைலயில், 
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் 
பகிர்மானக் கழகம் மைழ காலத்
தில் மின்விபத்துகைளத்   தடுப்பதற்
குத் ேதைவயான அைனத்து முன்
ெனச்சரிக்ைக நடவடிக்ைககள்  
மற்றும் சீரான மின்விநிேயாகம் 
ெசய்தல் குறித்து, மின்துைற 
அைமச்சர் பி. தங்கமணி  தைலைம
யில் மின்வாரிய உயர் அலு
வலர்களுடன் கலந்தாய்வுக்
கூட்டம் ேநற்று நைடெபற்றது.

இக்கூட்டத்தில் தைலவர் 
மற்றும் ேமலாண்ைம இயக்கு
நர் விக்ரம் கபூர், பருவ
மைழ முன்ெனச்சரிக்ைகயாக
இதுவைர எடுக்கப் பட்ட நடவடிக்
ைககள் குறித்து விளக்கம் 
அளித்தார். ெதாடர்ந்து அைமச்

சர் எடுக்கப்பட ேவண்டிய  நடவடிக்
ைககள் குறித்து துைற வாரியாக
ஆேலாசைன ேமற்ெகாண்டார்.

வடகிழக்கு பருவமைழைய
எதிர் ெகாள்ளும் வைக
யில் அைனத்து அலுவலர்களும்
முன்ெனச்சரிக்ைக பணியில்
ஈடுபடுவேதாடு தயார் நிைல
யில் இருக்கேவண்டும்.

சாய்ந்து கிடக்கும் மின் கம்பங்
கள், அறுந்து கிடக்கும் மின்கம்பி
கள் மற்றும் நீரில் மூழ்கும் 
புைதவடங்கள் பற்றிய தகவல்
கைள உடனுக்குடன் தமிழ்நாடு 
மின்சார வாரிய பிரிவு அலுவலகத்

துக்கு ெதரிவிக்க ேவண்டும் என்ற
விழிப்புணர்ைவ ெபாதுமக்க
ளுக்கு ஏற்படுத்த ேவண்டும்.

துைண மின்நிைலயங்களில் 
மைழநீர் புகாமல் இருக்கவும் 
அப்படி மைழநீர் ேதங்கினால் 
அைத ெவளிேயற்றிட மின்
ேமாட்டர்கள் மற்றும் பம்பு
ெசட்டுகைள தயார் நிைலயில்
ைவத்திருக்க ேவண்டும்.

பழுதைடந்த மின்கம்பங்கள் 
மற்றும் மின்பகிர்மானப் ெபட்டி
கள் உடனுக்குடன் மாற்றப்பட 
ேவண்டும். மின்கம்பிகள் ெதாங்
கிய நிைலயில் இருந்தால் 
அவற்ைற உடேன சரிெசய்ய 
ேவண்டும்.

தைடயில்லா மின்சாரம்
மாவட்டங்களில் மைழ மற்றும் 

ெவள்ள ேநரங்களில் மாவட்ட 
நிர்வாகம் நடத்தும் ஆேலாசைனக் 
கூட்டங்களில் ேமற்பார்ைவ 
ெபாறியாளர்கள் தவறாமல் 
பங்ேகற்று, அறிவுைரக்கப்படும் 
முன்ெனச்சரிக்ைக நடவடிக்ைக
கைள விைரந்து ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்டும்.

மருத்துவமைன, நீதிமன்றம், 
குடிநீர், ெதருவிளக்கு, ெடலி
ேபான் டவர் ேபான்றவற்றுக்கு  
தைடயில்லா மின்சாரம் வழங்க 
நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும். 
ெபாதுமக்கள் கட்டுப்பாட்டு 
அைறக்கு ெதரிவிக்கும் தகவல்
கைள உடனுக்குடன் ெதாடர்
புைடய அலுவலர்களுக்கு ெதரி
வித்து ேகாரிக்ைக மற்றும் பழுது
கைள சரிெசய்து சீரான மின்
விநிேயாகம் வழங்கிட அைனத்து
அலுவலர்களும்  ஒருங்கிைணந்து 
பணியாற்றிட ேவண்டும்.

இவ்வாறு கலந்தாய்வுக் 
கூட்டத்தில் அறிவுைர வழங்கப்
பட்டது.

இக்கூட்டத்தில், இைண 
ேமலாண்ைம இயக்குநர் பி.என். 
தர், நிர்வாக இயக்குநர் சி. 
சண்முகம் மற்றும் மின்வாரிய 
இயக்குநர்கள்  எம்.ஏ. ெஹலன்,
டி. ெசந்தில்ேவலன், மு. சந்திர
ேசகர், எஸ். கீதா,  ஆக்ஸிலியம் 
ெஜயேமரி, மேகஸ்வரிபாய், 
கு. சுந்தரவதனம் மற்றும் 
அைனத்து மண்டல தைலைமப் 
ெபாறியாளர்கள் பங்ேகற்றனர். 

 முதியவைர மிரட்டிய விவகாரத்தில் சிக்கிய 

 காவல் ஆய்வாளர் தாம்சன் மீது 
அவரது மைனவி புகார் 
  பணம், நைககைள மீட்டுத் தர ேகாரிக்ைக 

  ெசன்ைன 
 முதியவைர மிரட்டி காேசாைல 
பறித்த விவகாரத்தில் சிக்கிய 
காவல் ஆய்வாளர் தாம்சன் 
மீது அவரது மைனவி 
காவல் ஆைணயரிடம் புகார் 
ெதரிவித்துள்ளார்.

ெசன்ைனயில் முதியவைர 
மிரட்டி ரூ.10 லட்சம் காேசாைல 
பறித்த புகாரில் ெசன்ைன காவல் 
கட்டுப்பாட்டு அைற ஆய்வாளர் 
தாம்சன் மீது பீர்க்கன்காரைண 
ேபாலீஸார் 5 பிரிவுகளின் கீழ் 
வழக்குப்பதிவு ெசய்திருந்தனர்.

இந்நிைலயில், தாம்சன் மீது 
ெசன்ைன காவல் ஆைணயரிடம் 
அவரது மைனவி புகார் 
ெதரிவித்துள்ளார். புகார் மனுவில் 
தாம்சன் மைனவி ஜா (42) 
கூறியிருப்பதாவது:

நான் அண்ணாநகரில் வசித்து
வருகிேறன். ெசாந்த ஊர் கன்னியா
குமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம். 
2006-ல் காதல் திருமணம் ெசய்து 
ெகாண்ேடாம். எங்களுக்கு ெபண் 
குழந்ைத உள்ளது. ஆரம்பத்தில் 
அன்பாக நடந்து ெகாண்ட தாம்சன் 
காலப்ேபாக்கில் என்ைன அடித்து 
துன்புறுத்தினார்.

ேமலும், என்னிடமிருந்து ரூ.10 
லட்சம், 65 சவரன் தங்கநைகைய 
வாங்கிக் ெகாண்டார். பின்னர், 
2013-ல் என்ைனயும் எனது 10 

வயது மகைளயும் அடித்து 
துரத்திவிட்டார். தற்ேபாது 
ெகாைல மிரட்டல் விடுத்து 
வருகிறார். தற்ேபாது கணவர் 
தாம்சன் மீது வழக்குப் பதிவு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

அவர் சிைறக்குச் ெசன்றால், 
அவர் என்னிடம் வாங்கிய ரூ.10 
லட்சம் பணம், 65 சவரன் தங்க 
நைக கிைடக்காமல் ேபாய்விடும். 
அதன் காரணமாக,  எனது மக
ளின் வாழ்க்ைக ேகள்விக்
குரியாகி விடும்.

எனேவ, என் கணவர் மீது 
நடவடிக்ைக எடுத்து என்னுைடய 
பணம், நைகைய மீட்டு தர 
ேவண்டும்.

இவ்வாறு அதில்  குறிப்பிட்
டுள்ளார்.

இந்த புகார் குறித்து விசாரிக்க 
காவல் ஆைணயர் ஏ.ேக.
விஸ்வநாதன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.       

 கதைவ திறந்து ைவத்து தூங்கியேபாது சம்பவம் 

 2 மாத ஆண் குழந்ைத
ேவளச்ேசரியில் கடத்தல்  

  ெசன்ைன 
 ேவளச்ேசரியில் தாயுடன் தூங்கிய 2 
வயது ஆண் குழந்ைத கடத்தப்பட்டது.   

ேவளச்ேசரி திரவுபதி அம்மன் 
ேகாயில் ெதருைவ ேசர்ந்தவர் 
விட்டண்ணா. கால் ெசன்டர் ஊழியர். 
இவரது மைனவி உமா. இவர்களுக்கு 
கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன் ஆண் 
குழந்ைத  பிறந்துள்ளது. அதற்கு 
சாராவிக் என ெபயர் ைவத்துள்ளனர். 
இந்நிைலயில் ேநற்று முன்தினம் 
இரவு ெசன்ைனயில் பலத்த 
மைழ ெபய்தேபாது அவர்களின் 
வீட்டில் மின் தைட ஏற்பட்டுள்ளது. 
இைதயடுத்து கதைவ திறந்து 
ைவத்துவிட்டு தம்பதியினர் தூங்கியுள்
ளனர். காைலயில் எழுந்து 
பார்த்தேபாது குழந்ைத சாராவிக்ைக 
காணவில்ைல. 

இதனால் அதிர்ச்சி அைடந்த உமா, 
அக்கம்பக்கத்தில்  குழந்ைதைய 
ேதடிப்பார்த்தார். ஆனால், கண்டு 
பிடிக்க முடியவில்ைல. உடனடியாக 
இதுகுறித்து அவர் ேவளச்ேசரி காவல் 
நிைலயத்தில் புகார் ெதரிவித்தார். 
அதன்படி, ேபாலீஸார் வழக்குப் 
பதிந்து குழந்ைதைய ேதடி 

வருகின்றனர். முதல் கட்டமாக 
அந்த பகுதியில் ெபாருத்தப்பட்டி
ருந்த கண்காணிப்பு ேகமரா பதிவு
கள் ஆய்வு ெசய்யப்பட்டன.  அதில், 
ைநட்டி அணிந்த ெபண் ஒருவர் 
குழந்ைதைய தூக்கிச்ெசல்வது ெதரிந்
தது.  இைதத் ெதாடர்ந்து கடத்
தலில் ஈடுபட்ட ெபண்ைண 
ேபாலீஸார் தீவிரமாக ேதடி 
வருகின்றனர். 

 காஞ்சிபுரம் ேபாக்குவரத்து மண்டலத்தில் 

 வால்ேவா ேபருந்துகள் அைனத்தும் காலாவதியானதால் நிறுத்தம் 
  21 சாதாரண ேபருந்துகள் ெதாடக்க விழாவுக்காக காத்திருப்பு 

  இரா.ெஜயபிரகாஷ் 
  காஞ்சிபுரம் 

 காஞ்சிபுரம் ேபாக்குவரத்து மண்ட
லத்தில் உள்ள வால்ேவா ேபருந்
துகள் அைனத்தும் காலாவதியாகி 
விட்டதால் அவற்றின் ேசைவ 
நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. ேமலும் 
21 புதிய சாதாரண ேபருந்துகள் 
ெதாடக்க விழா காணாமல் 2 
மாதங்களாக நிறுத்தி ைவக்கப்
பட்டுள்ளன.

மன்ேமாகன் சிங் பிரதமராக 
இருந்தேபாது நகர்ப்புற வளர்ச்
சித் திட்டம் என்ற ெபயரில் 
ரூ.32 ஆயிரம் ேகாடி நிதி ஒதுக்
கப்பட்டது. இதில் ெசன்ைன, 
ெபங்களூரு ேபான்ற இந்தியா
வில் உள்ள பல்ேவறு ெபரு
நகரங்கைள இைணக்கும் வைக
யில் வால்ேவா ேபருந்துகள் 
வாங்க ரூ.6 ஆயிரம் ேகாடி 
நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. இதில் 
தமிழகத்துக்கு ரூ.200 ேகாடி 

வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிதியில்  84 வால்ேவா 

ேபருந்துகள் வாங்கப்பட்டு, பல்
ேவறு முக்கிய இடங்களுக்கு 
இயக்கப்பட்டன. இதில் 10
வால்ேவா ேபருந்துகள் காஞ்சி
புரம் ேபாக்குவரத்து மண்டலத்
துக்கு வழங்கப்பட்டன. 

தற்ேபாது இந்தப் ேபருந்து
கள் அைனத்தும் திடீெரன காலா
வதியாக்கப்பட்டு தனியாருக்கு 
ஏலம் விடப்பட்டுள்ளன. காஞ்சி
புரம் மண்டலத்தில் இயக்கப்பட்ட 
10 ேபருந்துகள் மற்றும் ெவளி 
மண்டலங்களில் இயக்கப்பட்ட 
ேபருந்துகள் அைனத்தும் ஏலம் 
விடப்பட்டதில், சுமார் 25-க்
கும் ேமற்பட்ட ேபருந்துகள் 
ஓரிக்ைக பணிமைன முன்பு 
உைடக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிைலயில் அரசு 
ேபாக்குவரத்து கழகங்களுக்காக 
சுமார் 450 புதிய ேபருந்துகள் 
வாங்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 

காஞ்சிபுரம் ேபாக்குவரத்துக் கழக 
மண்டலத்துக்கு 21 ேபருந்துகள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ேபருந்
துகள் அைனத்தும் கதவுடன் 
கூடிய தரமான இருக்ைககள் 
ெகாண்ட ேபருந்துகள். நடத்துநர்
இல்லாமல் கூட இந்தப் ேபருந்து
கள் இயக்கப்படும் வைகயில்
வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தப் ேபருந்துகளின் ேசைவ 
ெதாடங்கப்படாமல் கடந்த 2 
மாதங்களாக ஓரிக்ைக பணிமைன 
உட்பட பல்ேவறு இடங்களில் 
நிறுத்திைவக்கப்பட்டிருப்பதாக 
சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்
சாட்டுகின்றனர். 

ெசன்ைன ேபாக்குவரத்துக் 
கழகத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 
ேபருந்துகள் இன்னும் தயாராக 
வில்ைல எனவும், அந்தப் 
ேபருந்துகளும் வந்த பிறகு 
ெமாத்தமாக ெதாடக்க விழா 
நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாகவும், 
அதற்காகேவ புதிய ேபருந்து 

ேசைவ ெதாடங்கப்படவில்ைல 
என்றும் ெதாழிலாளர்கள் தரப்பில் 
புகார் கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து ேபாக்குவரத்து 
ஊழியர்கள் சங்கத்தின் காஞ்சி
புரம் மண்டல ெபாதுச் ெசயலர் 
நந்தேகாபால் கூறியதாவது:

காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் 
ஓடிய 10 வால்ேவா ேபருந்துகள் 
காலாவதியாகி விட்டன. 
தற்ேபாது 21 புதிய சாதாரண 
ேபருந்துகள் வந்துள்ளன. பல 
ேகாடி ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்ட 
இந்தப் ேபருந்துகள் இயக்கப்
படாமல் நிறுத்தி ைவக்கப்
பட்டுள்ளன. இதனால் ேபாக்கு
வரத்துக் கழகத்துக்கு இழப்பு
ஏற்படுகிறது. எனேவ ேபருந்து
கைள உடனடியாக இயக்கு
வதற்கு ேபாக்குவரத்துக் கழக 
நிர்வாகம் நடவடிக்ைக எடுக்க 
ேவண்டும் என்றார்.

காஞ்சிபுரம் ேபாக்குவரத்து 
மண்டல துைண ெபாதுேமலாளர் 

(வணிகம்) ராஜேசகரிடம் இது
குறித்து ேகட்டேபாது, ‘‘புதிய 
ேபருந்துகைள வட்டாரப் ேபாக்கு
வரத்து அலுவலகத்தில் பதிவு
ெசய்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வரு
கின்றன. அந்தப் பணிகள் 
முடிந்த பின்னர்தான் ேபருந்து 
இயக்கப்படும் ேததி குறித்து 
கூற முடியும். ஓரிக்ைக பணி
மைன முன்பு நிறுத்தி ைவக்கப்
பட்டுள்ள வால்ேவா ேபருந்துகள் 
காலாவதியாகி ஏலம் விடப்பட்ட 
ேபருந்துகள். அந்தப் ேபருந்து
கைள ேபாக்குவரத்துக் கழக 
நிர்வாகத்தில் உள்ள ெதாழில் 
நுட்ப குழுவினர் பரிேசாதித்து, 
அவற்ைற இயக்க முடியாது 
என்று கூறிய பின்னேர காலா
வதியாக்கப்பட்டன. தற்ேபாது 
காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் புதிய 
வால்ேவா ேபருந்துகள் இயக்
கும் திட்டம் ஏதும் இல்ைல’’ 
என்றார்.           

  2 மாதத்துக்குப் பிறகு வட்டார ேபாக்குவரத்து அலுவலகத்துக்காக எடுத்து வரப்பட்ட புதிய ேபருந்துகள்.  காலாவதியாக்கப்பட்டு ஏலம் விடப்பட்ட வால்ேவா ேபருந்துகள்.

  கடத்தப்பட்ட குழந்ைத சாராவிக்

  ைவேகா

  என்னிடமிருந்து ரூ.10 
லட்சம், 65 சவரன் 
தங்கநைகைய வாங்கிக் 
ெகாண்டார். பின்னர், 
2013-ல் என்ைனயும் 
எனது 10 வயது 
மகைளயும் அடித்து 
துரத்திவிட்டார்.

  சசிகலா, தினகரன் குடும்பத்தினைர 

அதிமுகவில் மீண்டும் ேசர்க்கும் 
ேபச்சுக்ேக இடமில்ைல 
  அைமச்சர்  ெஜயக்குமார் திட்டவட்டம்  

  ெசன்ைன 
 சசிகலா, தினகரன் மற்றும் அவர்கள் 
குடும்பத்தினைர அதிமுகவில் ேசர்த்
துக் ெகாள்வது என்ற ேபச்சுக்ேக 
இடமில்ைல என்று அைமச்சர் 
டி.ெஜயக்குமார் திட்டவட்டமாக 
ெதரிவித்துள்ளார்.

துைண முதல்வர் ஓ.பன்னீர்ெசல்வம் 
தன்ைன சந்தித்ததாகவும், அவர் 
முதல்வராக முயற்சித்ததாகவும் 
அமமுக துைண ெபாதுச்ெசயலாளர் 
டிடிவி  தினகரன்  இரு தினங்களுக்கு 
முன் கூறியிருந்தார்.  இது ெதாடர்
பாக ேநற்று முன்தினம் மாைல 
ெசய்தியாளர்கைள சந்தித்த 
ஓ.பன்னீர்ெசல்வம்,  தினகரனுடனான 
சந்திப்பு குறித்து விளக்கம் அளித்தார். 
இது ெதாடர்பாக, ெசன்ைனயில்  
அைமச்சர் டி.ெஜயக்குமாரிடம் 
ெசய்தியாளர்கள் ேகள்வி எழுப்பினர். 
அதற்கு பதிலளித்து ெஜயக்குமார் 
கூறியதாவது:

தினகரைன சந்தித்தது ெதாடர்பாக  
துைண முதல்வர் ஓ.பன்னீர்ெசல்வம் 
ெதளிவாக விளக்கிவிட்டார். அதுேவ 
ேபாதுமானது. ெதாண்டர்களின்  ஏேகா
பித்த உணர்வு சசிகலா குடும்பம், 
தினகரன் உள்ளிட்ட யாருைடய 
தைலயீடுமின்றி கட்சிையயும், ஆட்சி
ையயும் ெகாண்டு ெசல்ல ேவண்டும் 
என்பதுதான். அந்த உணர்வுதான் 

எப்ேபாதும் இருக்கும். இதில் எந்த 
மாறுபாடும் இல்ைல. தினகரைனேயா,  
சசிகலாைவேயா, அவர்கைள சார்ந்
தவர்கைளேயா மீண்டும் அதிமுக
வில் ேசர்த்துக் ெகாள்வது என்ற
ேபச்சுக்ேக இடமில்ைல. இதுதான் 
எதிர்காலத்திலும் கைடபிடிக்கப்
படும்.   இைத நாங்கள் நிச்சயம் நிைற
ேவற்றுேவாம். 

எங்களுடன் இைணய யாரும் 
தினகரைன  கூப்பிடவில்ைல. கூப்பிட்
டால்தான் பிரச்சிைனேய வரும். 
அவைர அைழப்பது என்ற எண்ணமும் 
இல்ைல. ேசர்த்துக் ெகாள்வதும் 
நடக்காத ஒன்று. கிழக்ேக உதிக்கும் 
சூரியன் ேமற்ேக உதித்தாலும் 
நடக்காது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

 தங்கம் விைல ஒரு பவுன் 
ரூ.24 ஆயிரத்ைத தாண்டியது  

  ெசன்ைன 
 ெசன்ைனயில் தங்கத்தின் விைல ேநற்று ஒரு பவுனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து 
24,064-க்கு விற்பைன ெசய்யப்பட்டது. கடந்த 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு 
தங்கம் விைல ஒரு பவுன் ரூ.24 ஆயிரத்ைத தாண்டியுள்ளது.

சர்வேதச அளவில் தங்கம் முதலீடு அதிகரிப்பு, பங்குச் சந்ைத வீழ்ச்சி 
ஆகிய காரணங்களால் உள்ளூரில் தங்கத்தின் விைலயில் ஏற்றமும், 
இறக்கமும் இருந்து வருகிறது. சர்வேதச அளவில் கடந்த சில நாட்களாக 
தங்கம் விைல உயர்ந்து வருகிறது. உள்ளூரிலும் தங்கத்தின் ேதைவ 
அதிகரித்து வருவதால், தங்கத்தின் விைல படிப்படியாக உயர்ந்து ஒரு 
பவுன் ரூ.24 ஆயிரத்ைத ேநற்று தாண்டியுள்ளது.

இதற்கு முன்பு கடந்த ேம மாதத்தில் அதிகபட்சமாக ஒரு பவுன் ரூ.24,120-
க்கு விற்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. ெசன்ைனயில் ேநற்ைறய நிலவரப்படி 
22 ேகரட் தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.24,064-க்கு விற்கப்பட்டது. 
22 ேகரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.3,0008-க்கு விற்கப்பட்டது. இதுேவ, ேநற்று 
முன்தினம் ரூ.2,988-க்கு விற்கப்பட்டது.       

  ெஜயக்குமார்

  தங்கமணி

 1,054 ஆளில்லா 
ரயில்ேவ ேகட்கைள 
மூட உத்தரவு   

 ெசன்ைன  
 ெதற்கு ரயில்ேவ ேநற்று 
ெவளியிட்டுள்ள ெசய்திக்குறிப்பு:  
ெதற்கு ரயில்ேவயின் கீழ்
இருக்கும் ரயில்ேவ மண்டலங்
களில் ெமாத்தம் 1054 ஆளில்லா
ரயில்ேவ ேகட்கள் இருப்பது 
கண்டறியப்பட்டது. இதற்
கிைடேய,  விபத்துகைள தடுக்
கும் வைகயில் கடந்த 2010-ம் 
ஆண்டு முதல் படிப்படியாக 
ஆளில்லா ரயில்ேவ ேகட்டு
கைள இழுத்து மூட முடிவு 
ெசய்யப்பட்டது. அதன்படி 
2010-ல் 29, 2011-ல் 115, 2012-ல்
128, 2013-ல் 94, 2014-ல் 86, 
2015-ல் 98, 2016-ல் 161, 2017-ல்
158, 2018-ல்  185 என 
ெமாத்தமுள்ள 1,054 ஆளில்லா 
ரயில்ேவ ேகட்கள் அகற்றப்
பட்டுள்ளன. 

இதற்கு மாற்றாக சுரங்கப்
பாைதகள் அைமத்தல், சிறிய 
ேமம்பாலங்கள் அைமத்தல் 
ேபான்ற பணிகள் நைடெபற்றன. 
இதன்மூலம் ெதற்கு ரயில்ேவயில் 
ஆளில்லா ரயில்ேவ ேகட்
கள் ஒட்டுெமாத்தமாக நீக்கப்
பட்டுள்ளன. இவ்வாறு அதில் 
கூறப்பட்டுள்ளது.       
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மற்றவர்களுக்ககா்க 
வகாழவதில்கான் 
உண்மயகான மகிழச்சி 
இருககி்றது.

- திரு.வி.க

ப�ொது அறிவு: பகாகிஸ்கான் மக்கள் ்கட்சி நிறுவனர 
சுலபி்கர அலி புட்்டகாவின் ம்கள் பபனகாசிர புட்்டகா 
1982-ல அக்கட்சியின் ் ்ைவரகானகார. பகாகிஸ்கானில 
ஒரு ்கட்சியின் ் ்ை்ம பபகாறுப்பற்ற மு்ல பபண, 
மு்ல பபண பிர்மர என்்ற பபரு்ம்யப பபற்ற 
அவர. 2007 டிசமபர 27-ல சுட்டுக ப்ககாலைபபட்டகார.

இணையம்: இந்தியகா 7,517 கி.மீ. ்கடல எல்ை்யக 
ப்ககாணடுள்்ளது. நம ்கடறபரப்ப இந்திய ்கடறப்ட 
பகாது்ககாககி்றது. https://www.joinindiannavy.gov.in 
இ்ைய்்ளத்தில இந்திய ்கடறப்ட பறறியும, அதில உள்்ள 
்வ்ைவகாய்பபு்கள் பறறியும, பணியில ் சரும ் குதி்கள் 
குறித்தும வி்ளக்கபபட்டுள்்ளது.

தமிழகத்தில் துணைவேநதரகள் நியமனத்தில் 
பல வகோடி ரூபோய் ணகமோறி உள்்ளது
z ஆளுநர் பன்வாரிலவால் புர�வாஹித் ரபச்வால் ப�ப�ப்பு

 �ச்ன்னை
தமிழகத்தில் துணைவேநதரகள் 
நியமனத்தில் பலவகோடி ரூபோய் 
ணகமோறி உள்்ளது அறிநது 
ேருத்தமுறவறேன் என்று ஆளுநர 
பன்ேோரிலோல் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் 
வபசியிருபபது பரபரபணப ஏறபடுத் 
தியுள்்ளது.

சென்ணன தி.நகரில், உயரகல்வி 
வமமபோடு குறித்த கருத்தரஙகம 
நடநதது. இதில் தமிழக ஆளுநர 
பன்ேோரிலோல் புவரோஹித் பஙவகற 
றேோர. அபவபோது அேர உயரகல்வி 
குறித்து வபசியதோேது:

‘‘ஒரு கல்லூரியின் முதல் 
ேணர வதரவு செய்தோல் அேருக்கு 
பணி சுதநதிரம அளிக்க 
வேண்டும. அபவபோதுதோன் அேர 
நல்ல மோைேரகண்ள உருேோக்க 
முடியும. இல்லோவிடடோல் அணனத் 
தும போழோகிவிடும. தமிழகத்தில் 
பல்கணலக்கழக துணைவேநதர 
நியமனத்தில் பல வகோடி ரூபோய் 
பரிமோறேபபடடுள்்ளணத அறிநது 
ேருத்தமுறவறேன். இணத மோறறே 
வேண்டும என்று நிணனத்வதன். 
இதுேணர நோன் 9 துணைவேந 
தரகண்ள நியமித்துள்வ்ளன். அணன 

ேரும தகுதியின் அடிபபணடயில் 
நியமிக்கபபடடுள்்ளனர. துணை 
வேநதர முதல் இணடநிணல ஆசிரி 
யர ேணர தகுதி அடிபபணடயில் 
நியமிக்க வேண்டும என்பவத என் 
எண்ைம’’ என்றேோர.

உயரகல்வி சதோடரபோன 
நிகழ்ச்சி ஒன்றில், பல்கணலக் 
கழகஙகளின் வேநதரோக இருக் 
கும ஆளுநர, துணைவேநதர 
நியமனத்தில் வகோடிக்கைக்கில் 
பைம பரிமோறேபபடடுள்்ளதோக 
கூறியிருபபது சபரும பரபரபணப 
ஏறபடுத்தியுள்்ளது. 

சென்ணனயில் அணமச்ெர 
டி.செயக்குமோரிடம இதுசதோடர 

போக வகடடவபோது, ‘‘எநத துணை 
வேநதர பைம சகோடுத்து பதவி 
ேோஙகினோர என்று கூறினோல், 
தேறு செய்தேரகள் மீது நடே 
டிக்ணக எடுக்கபபடும. அபபடி 
இருக்க ேோய்பபில்ணல. உண்ணம 
இருநதோல், யோர என்று சேளியுல 
கத்துக்கு சதரிநதோல் நிச்ெயம 
நடேடிக்ணக இருக்கும. ஆளுநர 
குறிபபிடடு யோணரயும அவேோறு 
கூறேவில்ணல. அேர நியமனம 
செய்ததில் முணறேவகடுக்கும 
இடம அளிக்கவில்ணல என்கிறேோர. 
இநத விேகோரத்தில் யோருக்கும 

ேக்கோலத்து ேோஙக அரசு தயோரோக 
இல்ணல’’ என்றேோர.

இதுசதோடரபோக பல்வேறு 
அரசியல் கடசிகளின் தணலேர 
களும கருத்து சதரிவித்துள்்ளனர.

தமிழக பாஜக தலைவர் 
தமிழிலை ைவுநதரராஜன்: தோன் 
ஆளுநரோக ேநததறகு பின், 9 பல் 
கணலக்கழகஙகளின் துணை 
வேநதரகளும தகுதி அடிபபணட 
யில் தோன் நியமிக்கபபடடுள்்ளதோக 
அேர கூறியுள்்ளோர. இதறகு 
முன்னோல் துணைவேநதரகள் நிய 
மிக்கபபடடது குறித்து விெோரிக் 
கபபட வேண்டும.

பாமக இலைஞரணி தலைவர் 
அன்புமணி: ஆளுநரின் இநத 
குறறேச்ெோடடுகள் அணனத்தும 
உண்ணம. துணைவேநதர பதவி 
யில் சதோடஙகி உதவிப வபரோசிரி 
யர பணி ேணர அணனத்து பணி 
யிடஙகளும விணல நிரையிக்கப 
படடு விறபணன செய்யபபடடு ேரு 
கின்றேன. துணைவேநதர நிய மனஙக 
ளில் ஊழல் நடநதணத கண்டுபிடிப 
பது மடடும வபோதுமோனதல்ல. 
நடநத தேறுக்கு கோரைமோனேர 
கண்ள அணடயோ்ளம கண்டு அேரகள் 
மீதும நடேடிக்ணக எடுக்கவேண்டி 
யதும ஆளுநரின் கடணம ஆகும. 
உயரகல்வித்துணறே அணமச்ெணர 
பதவிநீக்கம செய்ய வேண்டும.

இநதிய கம்யூனிஸ்ட் மாநிை 
சையைாைர் இரா.முததரைன்:
துணைவேநதர நியமனத்தில் பல 
வகோடி ரூபோய் சபறேபபடடுேந 
தணத ஆளுநர பகிரஙக 
மோக சதரிவித்துள்்ளோர. ஆனோல் 
அணமச்ெர அன்பழகன் 
துணைவேநதர நியமனத் தில் 
அரசுக்கு சதோடரபில்ணல என்று 
சதரிவிவித்துள்்ளோர. அபபடியோ 
னோல் வகோடிகள் புரள்ேது 
யோருக்கு? 

இவேோறு தணலேரகள் கருத்து 
சதரிவித்துள்்ளனர.

தமிழகம் முழுவதும் 36 டிஎஸ்பிககள் பணியிட மாற்றம்
zz டிஜிபி டி.கே.ராகேந்திரன் உத்தரவு

 �ச்ன்னை
தமிழகம முழுேதும பல்வேறு 
மோேடடஙகளில் பணி செய்து 
ேநத 36 டிஎஸ்பிக்கண்ள பணியிட  
மோறறேம செய்து தமிழக ெடடம 
ஒழுஙகு டிஜிபி டி.வக.ரோவெநதிரன் 
உத்தரவிடடுள்்ளோர. 

இதன்படி மயிலோபபூர கோேல் 

உதவி ஆணையரோக பணி செய்த 
வி.விஸ்வேஸ்ேரய்யோ சென்ணன 
மத்திய குறறேபபிரிவுக்கு மோறறேப 
படடுள்்ளோர. மத்திய குறறேபபிரிவில் 
இருநத பி.ஸ்டீபன் விருதுநகர 
மதுவிலக்கு பிரிவு டிஎஸ்பியோக 
நியமிக்கபபடடுள்்ளோர. 

அரக்வகோைத்தில் பணியோறறிய 

எஸ்.குத்தோலிஙகம செஙகத்துக்கு  
மோறறேலோகி உள்்ளோர. செஙகத் 
திலிருநத வக.எஸ்.சுநதரலிஙகம 
வேலூர குறறே ஆேை கோப 
பகத்துக்கு  அனுபபபபடடுள்்ளோர. 
குமபவகோைம எஸ்.கவைெமூரத்தி 
படடுக்வகோடணடக்கு மோறறேபபட 
டுள்்ளோர. 

படடுக்வகோடணடயில் பணியில் 
இருநத வி.செஙகமலக் கண்ைன் 
குமபவகோைத்துக்கு மோறறேபபட 
டுள்்ளோர.  வேதோரண்யம டி.ெச்சி 
தோனநதம திருச்சிக்கு அனுபபி 
ணேக்கபபடடுள்்ளோர.இேரகள் 
உடபட 36 டிஎஸ்பிக்கள் பணி 
இடம மோறறேபபடடுள்்ளனர.

கூடுதல்  நிதி ் தவைபபடடோல் உடே்ே ைழங்க ஏறபாடு 

பருவமழழழை எதிர்காள்்ள தைாராக உள்்்ளாம்
zzஅமைச்சர் எஸ்.பி.கேலுைணி உறுதி 

 �ச்ன்னை
தமிழகத்தில் பருேமணழணய 
எதிரகோள்்ள தயோர நிணலயில் 
இருபபதோகவும,  நிேோரைப 
பணிகளுக்கு கூடுதல் நிதி 
வதணேபபடடோல் உடவன ேழஙக 
ஏறபோடு செய்யபபடடுள்்ளதோகவும 
ஊரக ே்ளரச்சி மறறும நகரோடசி 
நிரேோகத் துணறே அணமச்ெர எஸ்.
பி.வேலுமணி சதரிவித்துள்்ளோர.

தமிழகத்தில் பருேமணழ ேரும 
8-ம வததி சதோடஙகும என்று 
இநதிய ேோனிணல ஆய்வு ணமயம 
அறிவித்துள்்ள நிணலயில், நகரோடசி 
நிரேோகம, ஊரக ே்ளரச்சி மறறும 
சென்ணன மோநகரோடசி, குடிநீர 
ேோரியம, வபரூரோடசி துணறேகள் 
ெோரபில் வமறசகோள்்ளபபட வேண் 
டிய முன்சனச்ெரிக்ணக நடேடிக் 
ணககள் குறித்த ஆய்வுக்கூடடம 
அணமச்ெர எஸ்.பி. வேலுமணி 
தணலணமயில் வநறறு நடநதது. இக் 
கூடடத்துக்கு பிறேகு செய்தியோ்ளர 
களிடம  வேலுமணி கூறியதோேது:

விரிேோக்கபபடட சென்ணன 
மோநகரோடசி பகுதிக்ளோன அமபத் 
தூர, ே்ளெரேோக்கம, ஆலநதூர 
மண்டலஙகளில் 400 கி.மீ. தூரத் 
துக்கு ரூ.1,200 வகோடி மதிபபில் 
ஒருஙகிணைநத மணழநீர ேடிகோல் 
திடடபபணிகள் முடிக்கபபடடுள் 
்ளன. இதனோல் அபபகுதியில் குடி 
யிருக்கும 12 லடெம மக்கள் சேள்்ள 
போதிபபுகளில் இருநது போது 
கோக்கபபடடுள்்ளனர சென்ணன 
மோநகரோடசியில் பருேமணழ முன் 
சனச்ெரிக்ணக நடேடிக்ணககண்ள 
கண்கோணிக்க 15 மண்டலங 
களுக்கும ஐஏஎஸ் அதிகோரிகள் 
நியமிக்கபபடடுள்்ளனர. அேரகள் 
ஆய்வு மறறும நிேோரைபபணி 
கண்ள சதோடஙக உள்்ளனர.

சென்ணனயில் கடநத 2015-ம 
ஆண்டு சேள்்ளபசபருக்கு ஏற 
படட பின், ரூ.150 வகோடியில் 50 

கி.மீ. நீ்ளத்துக்கு பல்வேறு 
இடஙகளில் மணழநீர ேடிகோல்கள் 
அணமக்கபபடடுள்்ளன. தறவபோது 
ரூ.290 வகோடியில் 117 கிமீ 
நீ்ளத்துக்கு 347 இணைபபு மணழநீர 
ேடிகோல் பணிகள் நடநதுள்்ளன.  

வமலும, ரூ.150 வகோடியில் 51 
கிமீ நீ்ளத்துக்கு 130 விடுபடட 
மணழநீர ேடிகோல் பணிகளும 
நடநது ேருகின்றேன.  இபபணிகண்ள 
இமமோத இறுதிக்குள் முடிக்க 
உத்தரவிடபபடடுள்்ளது.  வகோே்ளம 
ேடிநில பகுதிகளில் குறிபபோக 
வெோழிஙகநல்லூர, ஆலநதூர மண் 
டலஙகளில் 326 கிமீ நீ்ளத்துக்கு 
ரூ.1,250 வகோடியில் செரமன் 
ேஙகி உதவியுடன் மணழநீர 
ேடிகோல் பணிகள் வமறசகோள்்ள 
திடடமிடபபடடுள்்ளது. அரசின் 
ஒபபுதல் மறறும செரமன் நிதி 
கிணடத்ததும இபபணிகள் சதோடங 
கபபடும. இதனோல் இபபகுதியில் 
ேோழும 8 லடெம வபர பயன 
ணடேோரகள்.

இதுேணர 45 ஆயிரம டன் 
ேண்டல், ஆகோயத் தோமணரகள் 
அகறறேபபடடு அணனத்து கோல்ேோய் 
களும ஆழம மறறும அகலப 
படுத்தபபடடுள்்ளன.  சென்ணன 
மோநகரோடசி பரோமரிபபில் உள்்ள 
16 சுரஙகபபோணதகளில் நீணர 
சேளிவயறறே 60 டீெல் பமபுகள், 

தோழ்ேோன பகுதிகளில் வதஙகும 
நீணர சேளிவயறறே 458 வமோடடோர 
பமபுகள், 130 செனவரடடரகள் 
தயோர நிணலயில் உள்்ளன. இது 
தவிர மீடபுக்குழுக்கள், நிேோரை 
முகோமகளும  தயோர நிணலயில் 
உள்்ளன. மரஙகள் விழுநதோல் 
அேறணறே அகறறே மண்டலத்துக்கு 
ஒரு இரவுபபணிக்குழு, 18 உயர 
வகோபுர வி்ளக்குகள் 373 மர 
அறுணே இயநதிரஙகள் தயோர 
நிணலயில் உள்்ளன.

அணனத்து மோநகரோடசிகள், 
நகரோடசிகள், வபரூரோடசிகள் 
மறறும ஊரக ே்ளரச்சி தணலணம 
யிடஙகளில் 24 மணி வநரமும 
இயஙகும தகேல் கடடுபபோடட 
ணறேகள் அணமக்கபபடடுள்்ளன. 
இதில் ேருேோய், சபோதுபபணி, 
கோேல், மின்ேோரியம மறறும 
சதோடரபுணடய துணறேகளின் அலு 
ேலரகளுடன் நகரோடசி நிரேோகம 
மறறும ஊரக ே்ளரச்சி அலுேலர 
கள் இணைநது பணியோறறு 
கின்றேனர.

நகரோடசி வபரூரோடசி மறறும 
ஊரோடசிகளில் அேெர கோலங 
களில் சேள்்ளத்தடுபபு பணிக்கு 
வதணேபபடும மைல் மூடணடகள், 
போதுகோபபோன குடிநீர ஆகியணே 
தயோர நிணலயில் ணேக்க உத்தர 
விடபபடடுள்்ளது. போதிக்கபபடட 
சபோதுமக்கள் தஙக, புயல் 
போதுகோபபு ணமயஙகள், ெமுதோய 
கூடஙகள், பள்ளி கடடிடஙகள், 
சபோது கடடிடஙகள் தயோர 
நிணலயில் உள்்ளன.

பருேமணழ கோலஙகளில் நிேோர 
ைப பணிகளுக்கோக கூடுதல் நிதி 
வதணேபபடடோல், ெமபநதபபடட 
அலுேலரகள் தஙகள் துணறே 
தணலேரகண்ள அணுகி தணடயின்றி 
நிதி சபறறுக் சகோள்்ளவும 
உத்தரவிடபபடடுள்்ளது.

இவேோறு அேர கூறினோர.

ரன்வீர்்ாவின் கூடடோளியாே பபண் பதாழில் அதிபர் வீடடில்

்ெைறழக புறக்ளால் மழ்றத்து மண்ணில் புழதககபபடட 23 சிழைகள் மீடபு
zzசிமைக் ேடத்தல் ்தடுப்புப் பிரிவு க�ாலீஸார் நடேடிக்மே

 �ச்ன்னை
வதனோமவபடணடயில் சபண் 
சதோழில் அதிபர வீடடில் சிணல 
கண்ள மண்ணில் புணதத்து 
செயறணக புறகண்ளப வபோடடு 
மணறேத்து ணேக்கபபடடிருநத  
23 சிணலகண்ள சிணலக்கடத்தல் 
தடுபபுபபிரிவு வபோலீஸோர வதோண்டி 
எடுத்தனர.

சென்ணன ணெதோபவபடணட 
நகர கோலனியில் உள்்ள 
ரன்வீர்ோ என்பேரின் வீடடில் 
இருநது கடநத 27-ம வததி 
சிணலக்கடத்தல் தடுபபுபபிரிவு 
வபோலீஸோர 89 புரோதன சிணலகண்ள  
ணகபபறறினர. அணதத்சதோடரநது 
கடநத 30-ம வததி தஞெோவூர 
அருவக திருணேயோறில் ரன்வீர்ோ 
வுக்கு செோநதமோன பணழய 
அரண்மணனயிலும கடநத 3-ம 
வததி வமல்மருேத்தூர அருவக 
வமோகல்ேோடியில் உள்்ள பண்ணை 
வீடடிலும தோமபரம அருவக 

குழஙகல்வெரியில் உள்்ள பண்ணை 
வீடடிலும  வெோதணன நடத்தி 
நூறறுக்கைக்கோன சிணலகண்ள 
ணகபபறறினர.

சதோடரநது நடத்தபபடட விெோர 
ணையில், சென்ணன வதனோம 
வபடணட கஸ்தூரி எஸ்வடட பகுதி 
யில் ரன்வீர்ோவின் கூடடோளியோன 
கிரண் ரோவ என்றே சபண் சதோழில் 
அதிபருக்கும சிணலக்கடத்தலில் 
சதோடரபு இருபபது சதரியேநதது. 
அணதத் சதோடரநது வநறறு முன் 
தினம கிரணின் வீடடில் சிணலக் 
கடத்தல் தடுபபுபபிரிவு வபோலீஸோர 
வெோதணன நடத்தி, மண்ணுக்குள் 
புணதத்து ணேத்திருநத 2 சபரிய 
கறதூண்கண்ள ணகபபறறினர. 
வநறறு 2-ேது நோ்ளோக கிரணின் 
வீடடில் வெோதணன சதோடரநது 
நணடசபறறேது. இநத வீடணட 
விருநதினர இல்லத்ணதபவபோல 
கிரண் ணேத்திருநதோர.

இஙகு வெோதணன நடத்தச் 

சென்றே சிணலக்கடத்தல் பிரிவு 
வபோலீஸோருக்கு முதலில் 
எதுவும கிணடக்கவில்ணல. இருப 
பினும, வீடணட சுறறிலும அஙகுலம 
அஙகுலமோக ஆய்வு செய்தனர. 
அதில் வீடணடச்சுறறி முண்ளத் 
திருநத புறகள் செயறணகயோனது 

என்பது சதரியேநதது. 3 
நோடகளுக்கு முன்னர தூண்கண்ள 
சகோண்டு ேநது புணதத்துவிடடு 
அதணன மணறேக்க செயறணக 
புறகண்ள பரபபி ணேத்திருநதது 
கண்டறியபபடடது. அதன் பின்னர 
அேறணறே அகறறி, 4 அடி 

ஆழம வதோண்டி 2 தூண்கண்ள 
மீடடனர.  இதன் சதோடரச்சியோக 
வநறறு 2-ேது நோ்ளோக மண்ணை 
வதோண்டி வெோதணன நடத்தியதில் 
ஏரோ்ளமோன சிறிய சிணலகண்ள 
கண்சடடுக்கபபடடன.

இதுகுறித்து சிணலக்கடத்தல் 
தடுபபுபபிரிவு வபோலீஸ் அதிகோரி 
ஒருேர கூறுமவபோது, “ரன்வீர்ோ 
வுக்கு செோநதமோன இடஙகளில் 
வெோதணன நடத்திய பிறேகு, அே 
ரும கிரணும அடிக்கடி ெநதித்து 
வபசியுள்்ளனர. அண்ைோ ெோணலக்கு 
அருவக உள்்ள கிரணுக்கு செோநத 
மோன ஒரு ஓடடலில் இநத ெநதிபபு 
கள் நடநதுள்்ளது. இேரகளுக்கு 
கோேல் ஆய்ேோ்ளர ஒருேர உதவி 
செய்து இருக்கிறேோர. அேரிடமும 
விெோரணை நடத்த முடிவு செய்து 
இருக்கிவறேோம” என்றேோர.

இதனிணடவய கிரண் வீடடில் 
வநறறு மோணல 6 மணிய்ளவில் 
வெோதணன முடிநதது. பின்னர 

சிணலக்கடத்தல் தடுபபுபபிரிவு 
ஏடிஎஸ்பி அவெோக் நடரோென் 
செய்தியோ்ளரகளிடம கூறுமவபோது, 
“கிரண் வீடடில் இருநது சமோத்தம 23 
சிணலகள் ணகபபறறேபபடடுள்்ளன. 
இணே அணனத்தும பல்வேறு 
வகோயில்களில் இருநது திருடபபட 
டணே. இநத சிணலகள் பல வகோடி 
ரூபோய் மதிபபுணடயணே. 
கிரணுக்கு முணறேபபடி ெமமன் 
அனுபபி அேரிடம விெோரணை 
நடத்தபபடும” என்றேோர.

கிரண்ரோவின் ேழக்கறிஞர 
கூறுமவபோது, “ணகபபறறேபபட 
டுள்்ள சிணலகள் அணனத்தும 3 
தணலமுணறேக்ளோக இஙகு உள்்ளன. 
சிணலக் கடத்தல் தடுபபுப பிரிவினர 
எநத ஆதோரத்தின் அடிபபணடயில் 
இணத திருடடு சிணலகள் என்று 
கூறுகின்றேனர” என்றேோர.

ரன்வீர்ோ வீடடில் ணகபபறறேப 
படட சிணலகள் குறித்து விெோரணை 
நடத்த அேணர கடநத 5-ம வததி 

வநரில் ஆெரோகச்செோல்லி சிணலக் 
கடத்தல் தடுபபுபபிரிவு வபோலீஸோர 
ெமமன் அனுபபினர. ஆனோல் 
ரன்வீர்ோ ஆெரோகவில்ணல. 
வமலும அேர சேளிநோடுகளுக்கு 
தபபிச்செல்ேணத தடுக்க அணனத்து 
விமோன நிணலயஙகளுக்கும 
‘லுக்அவுட’ வநோடடீஸ் சகோடுக்கப 
படடுள்்ளது.

இதுகுறித்து ரன்வீர்ோவின் 
ேழக்கறிஞர தஙகரோசு கூறுமவபோது,  
“மஹோ்ளய அமோேோணெணய முன் 
னிடடு தநணதக்கு திதி சகோடுபப 
தறகோக ரன்வீர்ோ ேடஇநதியோ 
சென்று விடடோர. இதனோல் அேர 
கடநத 5-ம வததி சிணலக்கடத்தல் 
தடுபபுபபிரிவு அலுேலகத்தில் 
ஆெரோக முடியவில்ணல. அடுத்த 
ேோரம அேர சென்ணன ேநது 
விடுேோர. எனவே, ரன்வீர்ோ 
ஆெரோக வேண்டிய வததிணய 
தள்ளிணேக் குமோறு வகடடுள்வ்ளன்” 
என்றேோர.

zS ஆஸ்திரேலிய நாட்டின் குயின்ஸ்்ாந்தில் செப்டம்பர் மாதம நட்டச்பற்ற உ்களாவிய ஆளில்்ா குட்டி விமான மருத்துவ எக்ஸ்பிேஸ் 
ெவால் ர்பாட்டியில் 2-ம இ்டம ச்பறறு ொதடன புரிந்த சென்டன அண்ா ்பல்கட்க்கழக எமஐடி.யின் டீன் ோஜதுடே, ்பன்னாட்டு 
டமயத்தின் இயக்குநர் ோரஜந்திேன், CTDT இயக்குநர் தாமடேச் செல்வி, வான்சவளி ஆோய்ச்சி டமய இயக்குநர் செந்தில்குமார் 
உள்ளிட்ர்டார் சென்டன தட்டமச் செய்கத்தில் முதல்வர் ரக.்பழனிொமிடயச் ெந்தித்து வாழ்த்து ச்பற்றனர். உ்டன் உயர் கல்வித் 
துட்ற அடமச்ெர் ரக.பி.அன்்பழகன். தட்டமச் செய்ர் கிரிஜா டவத்தியநாதன்.

zS சென்டன ரதனாமர்பட்ட்ட கஸ்தூரி எஸ்ர்டட் ்பகுதியில் ேன்வீர்்ாவின் கூட்்டாளியான கிேண ோவ் வீட்டின் 
வளாகத்தில் ரஜசிபி இயந்திேம மூ்ம நட்டச்பறும ரதாணடும ்பணி. 

நியமனத்தில் தமிழக அரசுக்கு ததொடர்பில்்லை - அ்மச்சர்
 உயர் கல்வித்துறை அறைச்சர் கக.பி.அன்பழகன 
தருைபுரியில் கேற்று ச்சய்தியாளர்களிடம் 
கூறியது: துறைகேநதர்கள் நியைனத்தில் தமிழக 
அரசுகககா, உயர் கல்வித் துறைகககா எநதவித 
சதாடர்பும் இல்றலை.

தமிழகத்தில் உள்ள ்பல்கறலைககழகஙகளுககான 
துறைகேநதர்கறள தமிழக அரசு எனறுகை 
நியமிப்பதில்றலை. துறைகேநதர்கள் நியைனத்றத 
இறுதி ச்சய்்பேர் ஆளுேர்தான. துறைகேநதர் 
கறள நியமிகக கேண்டிய சூழல் ேரும்க்பாது 
அதற்கான ே்பர்கறள கதட கதடுதல் குழுறே 
அறைப்பது ைட்டுகை அரசின கேறலை. அநதக 
குழுவின தறலைேராக ஓய்வுச்பற்ை நீதி்பதி ஒருேறர 

ஆளுேர் நியமிககிைார். 
கதடுதல் குழுவினர் துறைகேநதர் 

நியைனத்துககாக 3 ே்பர்கறள கதர்வு ச்சய்து 
ஆளுேரிடம்  ்பட்டியறலை தருேர். ்பட்டியலில் 
உள்ளேர்களிடம் கேர்காைல் ேடத்தி அேர்களில் 
ஒருேறர துறைகேநதராக நியமிப்பது 
ஆளுேர்தான. இநநிறலையில் ச்சனறன நிகழ்சசி 
ஒனறில் துறைகேநதர் நியைனம் குறித்து ஒரு 
கருத்றத ஆளுேர் சதரிவித்துள்ளார். ஆளுேரின 
கருத்து வியப்பளிககிைது. அேர் எறத ைனதில் 
நிறனத்துக சகாண்டு அவோறு கூறினார் எனத் 
சதரியவில்றலை. அது்பற்றி அேரிடம்தான ககட்க 
கேண்டும் எனைார்.

zS கிேண வீட்டு வளாகத்தில் மணணில் புடதத்து டவக்கப்பட்டு, மீட்கப்பட்்ட ்ப் ரகாடி ரூ்பாய் மதிபபுட்டய சிட்கள். (அடுத்த ்ப்டம) மீட்கப்பட்்ட சிட்கடள ் ாரியில் ஏறறும சிட் க்டத்தல் தடுபபுப 
பிரிவு ர்பாலீஸார்.   படங்கள்: ்க.பரத்

zS சிட் க்டத்தல் தடுபபு பிரிவு ஐஜி ச்பான்.மாணிக்கரவல், ஏடிஎஸ்பி. அரொக் ந்டோஜன்

WW கல்லூரியின் முதல்்வருக்கு 
பணி சுதந்திரம் அளிக்க 
வ்வண்டும். அபவபோதுதோன் 
அ்வர் நல்்ல மோண்வர்களை 
உரு்வோக்க முடியும். 
தமிழகத்தில் பல்கள்லக்கழக 
துளணவ்வந்தர் நியமனத்தில் 
ப்ல வகோடி ரூபோய் 
பரிமோறபபட்டுளைளத 
அறிந்து ்வருத்தமுறவறன்.
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  டி.ெசல்வகுமார்  
  ெசன்ைன 

 தமிழகத்தில் சட்டவிேராதமாக நடத்தப்
படும் மகளிர் விடுதிகளில் ெபண்களின் 
பாதுகாப்பு ேகள்விக்குறியாகியுள்ளது. 
சமூக நலத்துைறயின் அலட்சியப் 
ேபாக்ேக இந்நிைலக்கு காரணம் என்கின்
றனர் சமூக ஆர்வலர்கள். ேகாைவ பீள
ேமடு அருேக மகளிர் விடுதியில் ெபண்
கைள தவறான பாைதக்கு அைழத்துச் 
ெசல்ல முற்பட்ட விவகாரம் ெவளிச்சத்
துக்கு வந்த பிறகும் மாவட்ட நிர்வாகம் 
தீவிர நடவடிக்ைகயில் இறங்கவில்ைல 
என்ற குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது. 

நாட்டில் ெபண்கள், குழந்ைதகள் 
பாதுகாப்புக்கு இன்னமும் முழு உத்தர
வாதம் இல்ைல. ேகாைவ மாவட்டம் 
ெபாள்ளாச்சியில் ெசயல்பட்ட தனியார் 
அனாைத இல்லத்தில் 2 ைமனர் ெபண்கள் 
பாலியல் பலாத்காரம் ெசய்யப்பட்டது 
பரபரப்ைப ஏற்படுத்தியது. இச்சம்பவம் 
குறித்த விசாரைணயின்ேபாது அந்த 
இல்லம் அரசு அங்கீகாரம் இல்லாமல் 
இயங்கியது ெதரியவந்தது. இதுேபால 
ெவளிேய ெதரிந்த பாலியல் பலாத்கார 
சம்பவங்கள் தவிர, ெவளிேய ெதரியாத 
பல சம்பவங்களும் உண்டு. உரிமம் இல்
லாமல், அடிப்பைட வசதிகள் இல்லா
மல், முற்றிலும் பாதுகாப்பற்ற சூழலில்
ஏராளமான மகளிர் விடுதிகள் ெசயல்படு
வது அரசின் கவனத்துக்கு ெகாண்டு வரப்
பட்டது. அைதயடுத்து, மகளிர் தங்கியிருக்
கும் விடுதிகள் பாதுகாப்ைப உறுதி ெசய்
யும் வைகயில் தமிழ்நாடு மகளிர் விடுதி
கள் மற்றும் இல்லங்கள் ஒழுங்குமுைறச் 
சட்டத்ைத (2014) அப்ேபாைதய முதல்வர் 
ெஜயலலிதா ெகாண்டு வந்தார்.

இந்த சட்டப்படி அந்தந்த மாவட்ட 
ஆட்சியரின் அனுமதியில்லாமல் தனியார் 
மகளிர் விடுதிகேளா அல்லது இல்லங்
கேளா நடத்தக்கூடாது. இச்சட்டம் 
அமலுக்கு வந்த இரண்டு மாதங்களில் 
உரிமம் வாங்காவிட்டால் சம்பந்தப்பட்ட 
மகளிர் விடுதியின் உரிைமயாளருக்கு 2 
ஆண்டுகள் சிைறதண்டைன, ரூ.50 ஆயி
ரம் அபராதம் விதிக்கப்படும்.  மாநக
ராட்சி உள்ளிட்ட உள்ளாட்சி அைமப்பு
களிடம் சுகாதாரச் சான்று ெபற ேவண்
டும். சைமயல் ெசய்யும் மகளிர் விடுதி
களாக இருந்தால், உணவு பாதுகாப்புத் 
துைறயிடம் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு 
மற்றும் தர நிர்ணய ஆைணய (FSSAI) 
சான்று ெபற ேவண்டும்.

பாதுகாப்புக்கு ேதைவயான  தீ 
தடுப்பு சாதனங்களுடன் இருப்பதாக 
தீயைணப்புத் துைற சான்றளிக்க ேவண்
டும். வீடு அல்லது குடியிருப்புகளில் 
வணிக ேநாக்கத்துடன் மகளிர் விடுதிகள் 
ெசயல்படக்கூடாது. நபர் ஒருவருக்கு 120 
சதுரஅடி வீதம் அைறகள் கட்டப்பட்டிருக்க 
ேவண்டும். மகளிர் விடுதி மற்றும் அங்கு 
தங்கியிருக்கும் ெபண்கள் குறித்த 

அைனத்து தகவல்களும் முைறயாகப் 
பராமரிக்கப்பட ேவண்டும். 

கண்காணிப்புக் ேகமராக்கள் ெபாருத்
துவது அவசியம். ெபண்கைளேய வார்டன்
களாக நியமிக்க ேவண்டும். முன்னாள் 
ராணுவத்தினர், ஊர்க்காவல் பைடயினர், 
ஓய்வுெபற்ற காவல்துைறயினர் மட்டுேம 
பாதுகாவலராக நியமிக்கப்பட ேவண்டும். 
மகளிர் விடுதிகளில் 24 மணி ேநரமும் 
பாதுகாவலர்கள் விழிப்புடன் இருத்தல் 
அவசியம். மகளிர் விடுதி நடத்துவதற்கு 
இதுேபால ஏராளமான நிபந்தைனகள், 
கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. ஆனால் 
அைவ அைனத்தும் ஆவணங்களில் 
மட்டுேம உள்ளன. விரல்விட்டு எண்ணும்
மகளிர் விடுதிகளிேலேய இைவ நைட
முைறப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்கின்றனர் 
விவரம் அறிந்தவர்கள்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் தன்னார்வ 
ெதாண்டு நிறுவனங்கள், தனியார் 
அைமப்புகள் மற்றும் தனி நபர்களால்
ஆயிரக்கணக்கான மகளிர் விடுதிகள்
நடத்தப்படுகின்றன. ெபரும்பாலானவற்
றில் அடிப்பைட வசதிகள் இல்ைல. 
கண்காணிப்பு ேகமரா ேபான்ற பாது
காப்பு அம்சங்கள் கிைடயாது. தமிழ்
நாட்டில் குறிப்பாக ெசன்ைனயில் வட
பழனி, திருவான்மியூர், சூைளேமடு, 
ேமத்தா நகர், விருகம்பாக்கம், அண்ணா
நகர், வில்லிவாக்கம் உள்ளிட்ட ெபரும்
பாலான பகுதிகளில் புற்றீசல் ேபால 
மகளிர் விடுதிகள் முைளத்துள்ளன. 
குடியிருப்புகள் வணிக ேநாக்கில் மகளிர் 
விடுதிகளாக மாறியிருக்கின்றன.

பாதுகாவலர் இருப்பதில்ைல. அப்
படிேய இருந்தாலும் அவர் பணியில்

ஈடுபாடு காட்டுவதில்ைல. நுைழவுவாயில் 
எப்ேபாதும் பாதி திறந்த நிைலயிேல 
இருக்கும். பகல் மற்றும் இரவு ேநரங்
களில், ஏன் நள்ளிரவில்கூட யார் வருகிறார்
கள், யார் ேபாகிறார்கள் என்று மகளிர் 
விடுதி நடத்துேவாரும் பாதுகாவலரும் 
கண்டு ெகாள்வதில்ைல என்று புகார் 
கூறப்படுகிறது. 

பல்ேவறு குற்ற சம்பவங்களுக்குப் 
பிறகு வீடுகளிலும் வணிக வளாகங்
களிலும் கண்காணிப்பு ேகமராக்கள் 
ெபாருத்தும்படி மாநகர காவல்துைற 
அறிவுறுத்தி வருகிறது. ஆனால், 
மகளிர் விடுதிகளில் கண்காணிப்பு 
ேகமராக்கள் ெபாருத்தப்பட்டுள்ளனவா 
என்பைத உள்ளூர் ேபாலீஸார் உறுதி 
ெசய்வதில்ைல. இதனால் பாதுகாப்பு 
ேகள்விக்குறியாகேவ இருக்கிறது.

வீடு அல்லது குடியிருப்புகளில் 
குடும்பத்தினர் வசிப்பதாக ஆவணத்தில் 
இருக்கும். அதற்கான ெசாத்து வரி, 
குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் கட்டணம், மின் 
கட்டணம் ெசலுத்தப்படும். ஆனால், 
குடியிருப்புகளில் வணிக ேநாக்கில் 
மகளிர் விடுதிகள் ெசயல்படுவதுடன், 
அதற்கான ெசாத்து வரி, குடிநீர் மற்றும் 
கழிவுநீர் கட்டணம், மின்கட்டணம், 
சைமயல் எரிவாயு ஆகியவற்றுக்கு 
வீட்டு உபேயாகத்துக்கான கட்டணேம 
கட்டப்படுகிறது. வர்த்தக ரீதியான 
பயன்பாட்டுக்கான கூடுதல் கட்டணம் 
ெசலுத்தப்படுவதில்ைல.  இதனால், 
அரசுக்கு ேகாடிக்கணக்கான ரூபாய் 
வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதாக சமூக 
ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர்.

மகளிர் விடுதிகளில் ெபயர்ப் 

பலைககூட இருப்பதில்ைல. அவ்வாறு 
இருந்தாலும் ெவறுமேன விடுதியின் 
ெபயர், ெதரு ெபயர், ெசல்ேபான் எண் 
மட்டுேம இருக்கும். மாவட்ட ஆட்சியர் 
வழங்கிய மகளிர் விடுதிக்கான உரிமம் 
எண் இடம்ெபறுவதில்ைல. விசாலமான 
அைற, பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர், 
சுகாதாரமான கழிப்பிடம் இல்ைல. 
ஆனால் கட்டணம் மட்டும் கூடுதலாக 
வசூலிக்கின்றனர் என்கின்றனர் 
விடுதியில் தங்கியிருக்கும்  ெபண்கள் 
பலர். மகளிர் விடுதிகைளப் பற்றிய முழு 
விவரங்கள் சமூக நலத்துைறயிடேமா, 
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திேலா 
இல்லாததது ேவதைனயிலும் ேவதைன.

குடியிருப்புப் பகுதிகளில் மகளிர்
விடுதி நடத்துவதால் மக்கள் அடர்த்தி
அதிகரித்து அங்கு வசிக்கும் ெபாதுமக்
களுக்கு ேபாக்குவரத்து ெநரிசல் 
உள்ளிட்ட சிரமங்கள் ஏற்படுகின்றன. 
இப்படி பல வழிகளிலும் முைறேகடாக 
மகளிர் விடுதிகள் நடத்தப்படுவதால், 
மக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுவது குறித்து 
யாராவது ேகள்வி எழுப்பினால் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கைள மிரட்டுவதாகவும் 
குற்றம்சாட்டப்படுகிறது. முழு 
பாதுகாப்பு இல்லாத நிைலயில் மகளிர் 
விடுதிகளில் தங்கியிருக்கும் தங்கள் 
குழந்ைதகைள நிைனத்து ெபற்ேறாரும் 
நிம்மதியில்லாமல் தவிக்கின்றனர்.

அண்ைமயில் ேகாைவ பீளேமடு 
அருேக இயங்கி வந்த மகளிர் விடுதியில் 
ெபண்கைள தவறான பாைதக்கு 
அைழத்துச் ெசல்ல முயன்றதாக புகார்
எழுந்தது. இைதயடுத்து அதன் உரிைம
யாளர் ெநல்ைல மாவட்டம், ஆலங்குளம் 

அருேக மர்மமான முைறயில் இறந்தார். 
அதன் ெபண் வார்டன் நீதிமன்றத்தில் 
சரணைடந்தார். இந்த சம்பவத்துக்குப் 
பிறேக சமூக நலத்துைற நடவடிக்ைகயில் 
இறங்கியுள்ளது. ஆனால், தீவிரம் 
காட்டப்படவில்ைல.

மகளிர் விடுதி நடத்துேவார் அதற்கான 
உரிமத்ைத மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இருந்து 
ெபற ேவண்டும். இல்லாவிட்டால் விடுதி 
நடத்துேவார் மீது சட்டப்படி நடவடிக்ைக 
எடுக்கப்படும் என்று பத்திரிைககள் 
மூலம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. சமூக நலத்
துைற. பணியாளர்கள் பற்றாக்குைறயால் 
அைனத்துப் பகுதிகளிலும் மகளிர் விடுதி
கைள ஆய்வு ெசய்ய முடியவில்ைல 
என்ற காரணமும் கூறப்படுகிறது.

இதுெதாடர்பாக திருவான்மியூைரச் 
ேசர்ந்த சமூக ஆர்வலர்கள் ராஜப்பா, 
ஓ.உன்னிகிருஷ்ணன் ஆகிேயார் 
கூறியதாவது:

ெசன்ைனயில் ெபரும்பாலான மகளிர் 
விடுதிகள் கண்காணிப்பு ேகமராக்கள் 
உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இல்லா
மல் நடத்தப்படுகின்றன. திருவான்மியூர் 
ெகனால் சாைலயில் உள்ள 10-க்கும்
ேமற்பட்ட மகளிர் விடுதிகள் சட்டவிேரா
தமாக நடத்தப்படுவது உறுதி ெசய்யப்
பட்டு அவற்றின் மீது நடவடிக்ைக எடுக்க 
மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்ட பிறகும் 
நடவடிக்ைக எடுக்கப்படவில்ைல. இந்த 
விடுதிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட தீ தடுப்பு 
உரிமம் ரத்து ெசய்யப்பட்டிருக்கிறது. 
காவல்துைறயினர் மகளிர் விடுதிகளில் 
திடீர் ேசாதைன நடத்த முடியாது. 
அதனால் சமூக விேராத ெசயல்கள் 
சர்வசாதாரணமாக அரங்ேகறி 
வருகின்றன. உரிய விதிகளின்படி 
ெசயல்படாத மகளிர் விடுதிகள் பற்றி 
சமூக நலத்துைற அளிக்கும் அறிக்ைக 
அடிப்பைடயில், மாவட்ட ஆட்சியர்தான் 
நடவடிக்ைக எடுக்க முடியும். மகளிர் 
விடுதிகளில் தங்கியிருக்கும் ெபண்களின் 
பாதுகாப்ைபக் கருத்தில் ெகாண்டு 
அந்த விடுதிகள் சட்டவிதிகளின்படிதான் 
ெசயல்படுகின்றன என்பைத அரசு 
உறுதி ெசய்ய ேவண்டியது அவசர 
அவசியமாகும் என்றனர்.

இதுகுறித்து சமூக நலத்துைற 
உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: 
தமிழகத்தில் அரசு 28 மகளிர் 
விடுதிகைள நடத்துகிறது. இதுதவிர 
தன்னார்வ ெதாண்டு நிறுவனங்கள் 
மற்றும் தனியாரால் மகளிர் 
விடுதிகள் நடத்தப்படுகின்றன. மகளிர் 
விடுதிகளில் ெபண்கைள தவறாகப் 
பயன்படுத்த முயற்சி நடப்பதாக 
புகார் வந்தைதயடுத்து, மகளிர் விடுதி 
நடத்துபவர்கள் உடேன தங்கள் 
விடுதிகைள பதிவு ெசய்ய ேவண்டும் என்று 
அறிவுறுத்தியுள்ேளாம். அதுகுறித்து 
விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. 
அதன்பிறகு சுமார் 250 மகளிர் விடுதிகள் 
பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளன. இன்னும் 

நிைறய மகளிர் விடுதிகள் இருக்கின்றன.
மாவட்ட ஆட்சியரிடம் உரிமம் 

ெபறாமல் மகளிர் விடுதிகள் நடத்தினால் 
அபராதமும் தண்டைனயும் உண்டு 
என்று எச்சரித்து வருகிேறாம். உரிய 
விதிமுைறகளின்படி ெசயல்படாததால் 
கடந்த மூன்று மாதங்களில் ெசன்ைனயில் 
மட்டும் 25 மகளிர் விடுதிகைள 
மூடியுள்ேளாம். 

அதுேபால மாவட்டங்களிலும் பதிவு
ெசய்யப்படாத மகளிர் விடுதி நிர்வாகங்
களுக்கு விளக்க ேநாட்டீஸ் அனுப்பி,
30 நாட்களுக்குள் பதில் அளிக்க 
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகும் 
பதிவு ெசய்யாவிட்டால் அதைன மூடு
வதற்கு ேதைவயான நடவடிக்ைககைள 
எடுக்கும்படி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு 
மாவட்ட சமூக நல அலுவலர்கள் 
அறிக்ைக அளிப்பார்கள்.

மகளிர்விடுதிகள் ெதாடர்பான தகவல்
கைள ெதரிவிப்பதற்காக 181 என்ற ெஹல்ப்
ைலன் எண்ைண விைரவில் அறிமுகப்
படுத்தவுள்ேளாம். ெசன்ைனையப் 
ெபாருத்தவைர ெசன்ைன மாவட்ட 
ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ெசயல்படும் 
மாவட்ட சமூக நல அலுவலைர 044 
– 25264568 என்ற எண்ணில் ெதாடர்பு 
ெகாண்டு தகவல் ெதரிவிக்கலாம். 
அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்
தின் 8-வது மாடியில் உள்ள மாவட்ட 
சமூக நல அலுவலர் அலுவலகத்துக்கு 
ேநரில் ெசன்றும் புகார் ெகாடுக்கலாம். 
இவ்வாறு அவர் ெதரிவித்தார்.

வாடைகக்கு வீடு ெகாடுத்தவர்கள் 
தங்களது வீடுகளில் குடியிருப்பவர்கள் 
பற்றிய விவரங்கைள சம்பந்தப்பட்ட 
காவல்நிைலயத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக 
ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று காவல்துைற 
உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், மகளிர் 
விடுதிகளில் தங்கியிருக்கும் ெபண்கள் 
பற்றிய விவரங்கள்,  அந்த விடுதிகைள 
நடத்துேவார் பற்றிய தகவல்கள் எதுவும் 
உள்ளூர் ேபாலீஸாரிடம் இல்ைல 
என்பது ெதரியவந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் அருப்புக்ேகாட்ைட 
கைலக் கல்லூரி, திருவண்ணாமைல 
ேவளாண் கல்லூரியில் மாணவியைர 
தவறான பாைதக்கு அைழத்து ெசல்ல 
முயன்றதாக ேபராசிரிையகள் மீது புகார் 
கூறப்பட்டதால், வழக்குப் பதிவு ெசய்து 
விசாரைண நைடெபற்று வருகிறது. 
இவ்வாறு படிக்கும் மாணவியர், ேவைல 
பார்க்கும் ெபண்கள் மீது பாலியல் 
வன்முைற பரவலாக அதிகரித்து வரும் 
நிைலயில், ெபண்களின் பாதுகாப்ைப 
உறுதி ெசய்வைத அரசு தைலயாயக் 
கடைமயாகக் ெகாள்ள ேவண்டும். 
எல்லாவற்றிலும் ெவளிப்பைடத்தன்ைம 
வந்து ெகாண்டிருக்கும் இக்காலக் 
கட்டத்தில் மகளிர் விடுதிகளின் 
விவரங்கைள சமூக நலத் துைறயின் 
அதிகாரப்பூர்வ இைணயதளத்தில் 
இடம்ெபறச் ெசய்வது அவசியம். 

  ெசன்ைன ராயபுரத்தில் காவலாளிகள் யாருமின்றி காணப்படும் மகளிர் விடுதி. (ேகாப்புப் படம்)

வீடுகளிலும் வணிக வளாகங்களிலும் 
கண்காணிப்பு ேகமராக்கள் ெபாருத்தும்படி 

காவல்துைற அறிவுறுத்தி வருகிறது. 
ஆனால், மகளிர் விடுதிகளில் கண்காணிப்பு 

ேகமராக்கள் ெபாருத்தப்பட்டுள்ளனவா 
என்பைத உள்ளூர் ேபாலீஸார் உறுதி 

ெசய்வதில்ைல.

 சமூக நலத்துைற விழித்துக் ெகாள்ளுமா? 

 உரிமம் இல்லாமல்
புற்றீசல் ேபால
ெபருகிய அவலம் 

 ெபண்களின் 
பாதுகாப்புக்கு 
சவாலாகும்
மகளிர் விடுதிகள் 

 குட்கா வழக்கில் ைகதானவர்களுக்கு

ஜாமீன் வழங்க சிபிஐ எதிர்ப்பு 
  ெசன்ைன 

 குட்கா வழக்கில் ைகதானவர்
களுக்கு ஜாமீன் வழங்க கடும்  
எதிர்ப்பு ெதரிவித்துள்ள சிபிஐ, 
இந்த வழக்கில் இன்னும் பலரி
டம் விசாரைண நடத்தவுள்ள
தாக பதில்மனுவில் ெதரிவித்
துள்ளது.  

குட்கா வழக்கில் ைகது 
ெசய்யப்பட்ட மாதவ ராவ், 
உமாசங்கர் குப்தா, சீனிவாச 
ராவ்  ஆகிேயார்  ஜாமீன் ேகாரி 
சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் 
ெசய்துள்ளனர். 

அந்த மனுவில், “எங்களுக்கு 
எதிராக சிபிஐ சுமத்தியுள்ள 
குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் தவறா
னது. ஆதாரமின்றி இந்த வழக்ைக 
சிபிஐ பதிவு ெசய்துள்ளது. இந்த 
வழக்கில் சிபிஐ விசாரைணக்கு 
முழு ஒத்துைழப்பு அளிக்க தயாராக 
உள்ேளாம். எனேவ எங்களுக்கு 
ஜாமீன் வழங்க ேவண்டும்” என்று 
கூறப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு சிபிஐ தரப்பில் தாக்கல் 

ெசய்யப்பட்ட பதில்மனுவில்,
‘‘உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி 
இந்த வழக்ைக விசாரித்து 
வருகிேறாம். குட்கா முைறேகடு 
ெதாடர்பாக இன்னும் விரிவான
விசாரைண நடத்த ேவண்டியுள்
ளது. எங்களின் விசாரைண இன்
னும் முடிவைடயவில்ைல. இந்த 
வழக்கில் ெதாடர்புைடய பலரிடம் 
இதுெதாடர்பாக விசாரிக்க ேவண்டி
யுள்ளது. 

முக்கிய குற்றவாளி
களான இவர்கைள ஜாமீனில் 
விடுவித்தால் அது விசாரைணைய 
ெபரிதும் பாதிக்கும். சாட்சிகளும் 
கைலக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. 
எனேவ இவர்களுக்கு ஜாமீன்
வழங்க கூடாது’’ என கடுைம
யாக ஆட்ேசபம் ெதரிவிக்கப்
பட்டிருந்தது. 

இைதயடுத்து இந்த வழக்ைக 
விசாரித்த சிபிஐ முதன்ைம 
அமர்வு நீதிபதி திருநீலபிரசாத், 
விசாரைணைய வரும் 10-ம் 
ேததிக்கு தள்ளி ைவத்தார். 

 தாமிரபரணி புஷ்கரத்ைத முன்னிட்டு  

 திருெநல்ேவலிக்கு 7 சிறப்பு ரயில்கள் 
   ெசன்ைன 

 ெதற்கு ரயில்ேவ ேநற்று 
ெவளியிட்டுள்ள ெசய்திக்குறிப்பு: 

தாமிரபரணி புஷ்கரத்ைத 
முன்னிட்டு தாம்பரத்தில் இருந்து
திருெநல்ேவலிக்கு வரும் 11 மற்
றும் நவம்பர் 13-ம் ேததியில் மாைல 
5.15 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு 
கட்டண சிறப்பு ரயில் (06039)
மறுநாள் அதிகாைல 5 மணிக்கு 
ெசன்று ேசரும்.  திருெநல்ேவலியில் 
இருந்து  தாம்பரத்துக்கு வரும் 
12 , 14-ம் ேததிகளில் மதியம் 
2 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு 
கட்டண சிறப்பு ரயில் (06040) 
மறுநாள் அதிகாைல 3 மணிக்கு 
வந்து ேசரும். 

திருெநல்ேவலியில் இருந்து 
தாம்பரத்துக்கு  வரும் 16-ம் ேததி 
மாைல 6.15 மணிக்கு புறப்படும் 
சிறப்பு கட்டண சிறப்பு ரயில் 
(06044) மறுநாள் அதிகாைல 5 
மணிக்கு வந்து ேசரும்.

தாம்பரத்தில் இருந்து  திருெநல்
ேவலிக்கு வரும் 15-ம் ேததி இரவு 

7.15 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு 
கட்டண சிறப்பு ரயில் (06043) 
மறுநாள் காைல 6 மணிக்கு ெசன்று 
ேசரும்.  திருெநல்ேவலியில் 
இருந்து  தாம்பரத்துக்கு 
வரும் 14-ம் ேததி மாைல 6.15 
மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு 
கட்டண சிறப்பு ரயில் (06042) 
மறுநாள் காைல 5 மணிக்கு 
வந்து ேசரும்.  திருெநல்ேவலி 
- தாம்பரத்துக்கு வரும் 17-ம் ேததி 
மாைல 3 மணிக்கு புறப்படும் 
சிறப்பு கட்டண சிறப்பு ரயில் 
(06046) மறுநாள் அதிகாைல 3 
மணிக்கு ெசல்லும். தாம்பரம் 
- திருெநல்ேவலிக்கு வரும் 16-
ம் ேததி மாைல 5.15 மணிக்கு 
புறப்படும் சுவிதா சிறப்பு ரயில் 
(82625) மறுநாள் அதிகாைல 5 
மணிக்கு ெசல்லும். ேமற்கண்ட 
சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்
பதிவு இன்று (7-ம் ேததி) காைல 
8 மணிக்கு ெதாடங்குகிறது. 

இவ்வாறு ெசய்திகுறிப்பில் 
கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ஊழல் பற்றி ெபாதுேமைடகளில் ஆளுநர் ேபசுவது 

 தமிழக மக்களுக்கு எவ்வித பலனும் அளிக்காது 
  திமுக தைலவர் மு.க.ஸ்டாலின் கருத்து  

  ெசன்ைன 
 அதிகாரத்ைதக் ைகயில் ைவத்
திருக்கும் தமிழக ஆளுநர்,  ஊழல்
பற்றி ெபாதுேமைடகளில் ேபசுவது
மக்களுக்கு எவ்வித பலைனயும் 
ெகாடுக்காது என்று திமுக தைலவர் 
மு.க.ஸ்டாலின் ெதரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் ேநற்று 
ெவளியிட்ட அறிக்ைகயில் 
கூறியிருப்பதாவது:

“தமிழ்நாட்டில் லஞ்சம் வாங்கிக் 
ெகாண்டு துைணேவந்தர்கள் நிய
மிக்கப்படுகிறார்கள்” என்று அதி
முக ஆட்சியில் துைணேவந்தர்கள் 
நியமனத்தில் நைடெபறும் ஊழைல 
தமிழக ஆளுநர் உயர் கல்விக் 
கருத்தரங்கம் ஒன்றில் பகிரங்கமாக 
குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். அதி
லும் குறிப்பாக முதல்வர் ேக.பழனி
சாமி ஆளுநைர சந்தித்துவிட்டுத் 
திரும்பிய மறுதினேம 
இப்படிெயாரு ஊழல் புகாைர 
மாநில ஆளுநர் சுமத்தியிருக்கிறார் 

என்றால் முதல்வரிடேம இந்த 
ஊழல் பற்றி ேநருக்கு ேநர் 
சுட்டிக்காட்டினாரா என்ற 
ேகள்வியும் எழுகிறது.

அேதேநரத்தில் துைணேவந்தர் 
நியமனம், ெடண்டர் ஊழல் உள்
ளிட்ட அதிமுக அரசின் மீது திமுக
சுமத்தி வரும் ஊழல்கள் அைனத்
தும் உண்ைம என்பது இப்ேபாது 
அரசியல் சட்ட பதவி வகிக்கும் 
ஆளுநரின் குற்றச்சாட்டிலிருந்து 
நிரூபணமாகியிருக்கிறது.

ஆனால், ஊழல்களுக்கு எதிராக 
நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டிய 
சகல அதிகாரங்கைளயும் அல்லது 
ஊழல்கள் குறித்து உரிய 
மாதாந்திர அறிக்ைக அனுப்ப 
ேவண்டிய அதிகாரத்ைதயும் 
ெபற்றிருக்கும் ஆளுநர், இப்படி 
ெபாதுேமைடகளில் ேபசுவதால் 
மட்டும் எந்த பலனும் ஏற்படாது. 
பதில், கடந்த ஒரு வருட காலத்தில் 
ஊழல் புகார்கள் மீது நடவடிக்ைக 

எடுத்திருந்தால் இந்ேநரம் இந்த 
அரசு வீட்டுக்குப் ேபாயிருக்கும்.
தமிழக மக்களுக்கும் நிம்மதி 
கிைடத்திருக்கும். 

எனேவ, அதிமுக அரசின் 
ஊழல்கைளத்  தடுக்க ேவண்டும் 
என்று ஆளுநருக்கு உண்ைமயாக 
அக்கைற இருக்குமானால், 
துைணேவந்தர்கள் நியமனத்தில் 
ஊழல் நடக்கிறது என்ற 
ஆதாரப்பூர்வமாக ேபசியிருக்கும் 
நிைலயில், அதற்கு காரணமான 
உயர்கல்வித் துைற அைமச்சர், 
முதல்வர் உள்ளிட்டவர்கள் மீது 
உடனடியாக நடவடிக்ைக எடுக்க 
ேவண்டும். திமுக சார்பில் 
ெகாடுக்கப்பட்ட ஊழல் புகார்கள் 
மீது கடும் நடவடிக்ைக எடுத்து, 
முதல்வர், துைண முதல்வர், 
அைமச்சர்கைள உடனடியாக 
பதவி நீக்கம் ெசய்ய ேவண்டும்.

இவ்வாறு மு.க.ஸ்டாலின் 
வலியுறுத்தியுள்ளார். 
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  கவிஞர், ெமாழிெபயர்ப்பாளர், ஓவியர், எழுத்தாளர், இதழாசிரியர், ஆய்வாளர், 
கைல இலக்கிய விமர்சகர் எனப் பல்ேவறு துைறகளில் தடம்பதித்தவர் இந்திரன். 
முப்பதுக்கும் ேமற்பட்ட நூல்கள், கண்காட்சி ஒருங்கிைணப்புகள், கருத்தரங்குகள், 

ஆய்வுகள், பட்டைறகள் எனக் கைல இலக்கிய உலகுக்கு இவரது பங்களிப்புகள் ஏராளம். 
2011-ல் சாகித்ய அகாடமியின் ெமாழிெபயர்ப்பு விருைதப் ெபற்றிருக்கிறார். இந்திரனின் 
70-வது பிறந்தநாைளக் ெகாண்டாடும் விதமாகக் கைல இலக்கிய விழா, ஓவியக் 
கண்காட்சி, ஆவணப்படம் திைரயிடல், இலக்கியக் கூடல் என்று கைலத் துைறயினர் 
ெகாண்டாடிக்ெகாண்டிருக்கும் ேவைளயில் அவேராடு உைரயாடியதிலிருந்து...

கைல கைலக்கானது, கைல மக்களுக்கானது; உங்கள் நம்பிக்ைக எதில் இருக்கிறது?
நிச்சயமாக, கைல மக்களுக்கானதுதான். 

கைலயா, மனிதனா என்று ேகட்டால் நான் 
மனிதைனத்தான் ேதர்ந்ெதடுப்ேபன். 
மனிதருக்கு எதிராகக் கைல இருக்குமானால் 
கைலேய ேதைவயில்ைல.

ஆனால், கைலஞர்கள் மட்டுேம கைலைய அணுகும் விதமாகத்தாேன தற்ேபாைதய சூழல் இருக்கிறது?
காலனியாதிக்கக் காலத்தில் பிரிட்டிஷ் 

அரசாங்கம் கைலப் பள்ளிகைள இங்ேக 
உருவாக்கியது. இந்தியாவில் ஏற்ெகனேவ 
உள்ள ைகவிைனக் கைலையப் பயன்படுத்தி 
இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றுமதி ெசய்யலாம் 
என்பதுதான் கைலப் பள்ளிகைள 
உருவாக்கியதன் ேநாக்கமாக இருந்தது. 
கைல - ைகவிைனப் பள்ளி என்று ெபயர் 
ைவத்தேபாேத அழிவு ஆரம்பமாகிறது. 
இந்தியாவில் அப்ேபாது ைகவிைன மரபுதான் 
கைல மரபாக இருந்தது. காலம்காலமாக 
பயின்றுவந்த கைல மரைப அவர்கள் 
ைகவிைன மரபு என்றார்கள். பிரிட்டனின் 
‘ராயல் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்’ஸிலிருந்து 
சில யுக்திகைள இங்ேக கற்றுக்ெகாடுத்து 
அதுதான் ‘கைல’ என்று பிரித்துைவத்தார்கள். 
இதில் இன்னும் ெபரிய அநீதி 
என்னெவன்றால், கைலைய ேமேல ைவத்து 
ைகவிைனையக் கீேழ ைவத்தது. மக்கேளாடு 
இருந்த ைகவிைனக்காரர்கெளல்லாம் 
கைலஞர்கள் இல்ைலெயன்று ஆகிவிட்டது. 
பிரிட்டிஷ்காரர்களுைடய வரேவற்பைறைய 
அழகுபடுத்துவதுதான் ஓவியரின் ேவைல என 
அன்று கற்றுக்ெகாடுக்கப்பட்டைத இன்றும் 
கைடப்பிடித்துக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். கைல 
என்பது பணம் பைடத்தவர்களுக்கான 
ெவளிப்பாடு என்றும் ஆகிவிட்டது.

யதார்த்த பாணி ஓவியங்களில் ெபரும்பாலும் எளிய மனிதர்கேள இடம்ெபறுகிறார்கள். ேமட்டிைம முகங்கேளா, ேமட்டிைமச் சூழேலா இடம்ெபறுவது இல்ைல. இதற்குப் பின்னுள்ள மனநிைல என்ன?
யதார்த்த கைல பாணிக்காக, 

நிர்வாணமாக மனிதைர உட்காரைவத்து 
ஓவியம் தீட்டும் ஒரு மரைப ஐேராப்பா 
ெகாண்டுவந்தது. இப்படியான மரபு 
நம்மிடம் கிைடயாது. நிர்வாணமாக ஒரு 
ஆைணேயா ெபண்ைணேயா நிறுத்தி 
ஓவியம் வைரவதற்கு இங்ேக அனுமதியும் 
கிைடயாது. நிர்வாண உடல் என்பது இரண்டு 
வழிகளில் சாத்தியம்; ஒன்று, உைடையத் 

தானாகக் கழட்டிப்ேபாட்டவர்கள், 
இன்ெனான்று, உைடேய இல்லாதவர்கள். 
நம்மவர்கள் இரண்டாவது வழிையத் 
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்கிறார்கள். நாகரிகம் 
என்பது ஒற்ைறத்தன்ைமைய ேநாக்கிச் 
ெசல்கிறது. எல்லா பணக்காரர்களும் 
கிட்டத்தட்ட ஒேர மாதிரிதான் இருக்கிறார்கள். 
ஏைழகளின் வாழ்வியலில்தான் பலவிதமான 
வண்ணங்கள் இருக்கின்றன.

உங்கள் பைடப்புக்கான ஆரம்பப்புள்ளி எங்ேக ெதாடங்குகிறது?
எத்தைகய கைல ெவளிப்பாடாக 

இருந்தாலும் பைடப்புக்கும் பைடப்பாளிக்கும் 
இைடேய ஒரு ெவளிப்பாட்டுச் சாதனம் 
இருக்கிறது. விலங்கும் ேவட்ைடக் 
காரனும்ேபால ெவளிப்பாட்டுச் சாதனமும் 
பைடப்பாளியும். ஒரு விலங்ைக 
ேவட்ைடயாடப் பல யுக்திகைள ேவட்ைடக் 
காரன் ெகாண்டிருப்பான். அவனிடம் 
சிக்கிக்ெகாள்ளாததற்கும் எண்ணற்ற 
யுக்திகள் அந்த விலங்கிடம் இருக்கின்றன. 
இந்தப் ேபாராட்டம் இருக்கிறதல்லவா, நான் 
ஒரு ேவட்ைடக்காரன் என்ற வைகயில், எது 
என்ைன ெராம்ப ஏமாற்றுகிறேதா அந்த 
விலங்ைக ேவட்ைடயாடுவதுதான் எனக்கு 
விருப்பமானது. அதில் நான் ேதாற்றுக்கூடப் 
ேபாய்விடலாம். ஆனால் அந்த விைளயாட்டு 
மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியது. ஆக, என்னிடம் 
அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் வசப்பட்டுவிடாது 
எனத் ேதான்றும் விஷயங்கேளாடு 
விைளயாடத் ெதாடங்குேவன்.

நிைறய எழுதுவதில் உங்களுக்கு உடன்பாடு கிைடயாது இல்ைலயா?
நிைறய எழுதுவது ஆேராக்கியமானது. 

ஆனால், வாசகர்கள் முன் சமர்ப்பிக்கும்ேபாது 
மிகக் கவனமாக இருக்க ேவண்டும். 
பிரசுரிப்பது சுலபமாகியிருக்கும் இன்ைறய 
காலகட்டத்தில் எழுதிக் குவித்துவிடுகிறார்கள். 
நிைறய எழுதினால் அதில் ஏதாவது ஒன்று 
நின்றுவிடும் என்று நிைனப்பது முைறயல்ல. 
‘பிெரஷ்ெனஸ் ெடஸ்ட்’ என்று எழுத்தில் 
இருக்கிறது. பிெரஷ்ஷாக இல்ைலெயன்றால் 
தயவுதாட்சண்யேமயின்றித் தூக்கி எறிந்துவிட 
ேவண்டும்.

எழுத்தாளர்-ஓவியர் சந்திப்ைப நீங்கள் முன்ெனடுப்பதன் ேநாக்கெமன்ன?
எழுத்து ஓவியம் மட்டுமல்ல. எல்லா 

கைலத் துைறயினரும் ேவறுேவறு கைலத் 
துைறயினேராடு உைரயாட ேவண்டும் 
என்பது எப்ேபாதும் எனது விருப்பமாக 
இருந்துவருகிறது. ஒரு கைலயில் 

உள்ள யுக்திைய இன்ெனாரு கைலயில் 
பயன்படுத்தும்ேபாது புதிய பரிமாண 
விஸ்தீரணங்கெளல்லாம் உருவாகும்.

கவிஞர், ெமாழிெபயர்ப்பாளர், ஓவியர் எனப் பல்ேவறு துைறகளில் இயங்கினாலும் கைல விமர்சகர் என்கிற அைடயாளேம ெதாடர்ந்து முன்ைவக்கப்படுகிறேத ஏன்?
அதில் எனக்குத் தனிப்பட்ட மனவருத்தமும் 

இருக்கிறது. எனது துைறகளில் கவிைதைய 
முக்கியமானதாகக் கருதுகிேறன். கைல 
விமர்சனத்துக்கு இப்ேபாது ஆள் 
குைறவு என்பதால் என்ைன அதற்குப் 
ெபாறுப்பாளியாக்கிவிடுகிறார்கள்.

கவிைதைய ஆதாரத் துைறயாகக் கருதுபவர் என்ற வைகயில் சமகாலக் கவிைத குறித்த உங்கள் அவதானிப்பு என்ன?
இன்றும்கூட நிலா, பூ, காதலி, காதல் 

என்று கவிஞர்கள் எழுதிக்ெகாண்டிருப்பது 
அயர்ச்சியூட்டுவதாக இருக்கிறது. 
‘ெபான்வண்டுகைளயும் பட்டாம் 
பூச்சிகைளயும் பாடிய காலம் முடிந்து 
விட்டது இப்ேபாது. அதனால்தான் 
கரப்பான்பூச்சிகைளப் பாடுகிேறாம்’ என்று 
ெதாடங்கும் ஒரு கவிைத எழுதிேனன். 
இன்னும் எவ்வளவு நாள்தான் இைதப் 
பாடிக்ெகாண்டிருப்பீர்கள் என ஒரு 
எதிர்விைனயாகத்தான் இந்தக் கவிைதைய 
எழுதிேனன். ேபாலேவ, ெமாழி விைளயாட்டில் 
அதிக கவனம்ெகாள்கிறார்கள். கவிைதயில் 
கவித்துவம் ேவறு இடத்துக்கு நகர்ந்துவிட்டது. 

ஐவ்வைக நிலப் பாகுபாட்ைடேய இன்னும் 
எவ்வளவு நாள் ேபசிக்ெகாண்டிருப்பது? 
தமிழர்கள் பனிப்பிரேதசத்தில் ேபாய் 
உட்கார்ந்துெகாண்டிருக்கிறார்கள். திைணக் 
ேகாட்பாடு என்பது தமிழரின் மிகப் ெபரிய 
அழகியல் ேகாட்பாடு. அைதப் புதிய 
நிலப்பரப்புகேளாடு விஸ்தீரிக்கும்ேபாது 
கவிைதக்கான அழகியலும் மாற்றமைடயும்.

நீங்கள் ஏன் நாவல் எழுதவில்ைல?
எழுத முயன்றிருக்கிேறன். நான்கு 

நாவல்கள் அைரகுைறயாக எழுதப்பட்டு 
முழுைமயைடவதற்காகக் காத்திருக்கின்றன. 
நாவல் என்பது வடிவேநர்த்தி மிக்கது. ஒரு 
விமர்சகன் என்ற வைகயில் ெசால்கிேறன், 
நாவல் என்பது ஒரு ேகாணிப்ைப என்ெறாரு 
எண்ணம் நம்மிடம் இருக்கிறது. நாவல் 
எழுத ேவண்டும் என்ற முடிைவ எடுத்ததும் 
ஒரு ேகாணிப்ைபைய எடுத்துக்ெகாண்டு 
தனக்குத் ெதரிந்த எல்லா விஷயங்கைளயும் 
அதில் ெகாட்டிவிட முடிெவடுக்கிறார்கள். 
அதற்குள் எைதப் ேபாட்டாலும் நிரம்பிவிடும் 
என்று நிைனக்கிறார்கள். தகவல்கள் 
இலக்கியமாகாது. இன்ைறய நாவல்கள் 
தகவல்களின் திரட்சியாகத் ேதங்கிவிட்டன.

- த.ராஜன், 
ெதாடர்புக்கு: rajan.t@thehindutamil.co.in 

த.ராஜன்

நாவல் 
என்பது
ேகாணிப்ைப
அல்ல!
இந்திரன் ேபட்டி

 சி
ந்தைன உலகுக்கும் இலக்கியத்துக்கும் இைடேய இருக்க ேவண்டிய அவசியமான உறவின் இைசைமையப் 
புைனவின்வழி அற்புதமாகப் பிைணத்தவர் சம்பத். அடிப்பைட விஷயங்களில் உழலும் புைனவு மனம் 
இவருைடயது. ஆண்-ெபண் உறவும் சாவும் இவைரப் ெபரிதும் வாட்டிய விஷயங்கள். அவருைடய சிறுகைதகளும் 

குறுநாவல்களும் ஒேர நாவலான ‘இைடெவளி’யும் இத்தன்ைமகளில் உருவாகியிருக்கும் பைடப்புகேள.

தன் அனுபவங்களின் ஊடாக அறியவரும் வாழ்வின் 
விசித்திர குணங்களும், அனுபவங்களின் சாரத்தில் 
உருக்ெகாள்ளும் கருத்துகளும் ேகள்விகளும் 
அைலக்கழிப்புகளும் சம்பத்தின் புைனவுப் பாைதைய 
வடிவைமக்கின்றன. அந்தப் பாைதயில் உள்ளுணர்வின் 
ஒளிேயாடு பிரச்சிைனகளுக்கான விைடகைளத் 
தர்க்கரீதியாகக் கண்டைடயும் முைனப்பில் இைழஇைழயாய் 
இைழந்து இவரின் பைடப்புலகம் உருக்ெகாள்கிறது. மிகக் 
குைறவாக எழுதியிருக்கும் இவர், மிக அதிகமாக எழுதும் 
ஆைசயும் கனவுகளும் ெகாண்டிருந்தவர். இலக்கிய உலகில் 
தஸ்தாேயவ்ஸ்கியின் இடத்ைத அைடந்துவிட ேவண்டுெமன்ற 
ேபராைச ெகாண்டிருந்தார். அதற்கான தகிக்கும் பைடப்பு 
மன உைளச்சல்கள் இவைர உலுக்கியபடிேய இருந்தன. 
மரணம் அவருைடய கனைவப் பறித்தது; பயணத்ைதப் 
பாதியில் முறித்தது.

தமிழின் முதல் முழுமுற்றான கருத்துலக நாவல் 
‘இைடெவளி’. சிந்தைன உலகில் சுயமான, அசலான, 
தீவிரமான புைனவுப் பயணம் இதில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. ஒரு 
அசலான கண்டுபிடிப்பின் வீரியத்ைதயும் புது மலர்ச்சிையயும் 
இப்பைடப்பு ெகாண்டிருக்கிறது. தமிழ் நாவல் பரப்பில் 
கருத்துலகச் சாயல் ெகாண்ட நவீனப் பைடப்பாளியாக 
அறியப்பட்டு, அதனாேலேய பிரபல்யமும் அைடந்தவர் 
ெஜயகாந்தன். ஆனால், அவருைடய பைடப்புகளில் 
புைனவுப் பயணத்திலிருந்து, அது வசப்படுத்தும் 
ெமய்யறிவிலிருந்து சிந்தைனகள் உருக்ெகாள்வதில்ைல. 
சமகாலக் கருத்துலகம் சமூகத்துக்கு அளித்த சாரங்களின் 
சில அம்சங்கைள சுவீகரித்துக்ெகாண்டு அதற்குப் 
புைனவடிவம் தந்தவர் ெஜயகாந்தன். மாறாக, பைடப்பின் 
புைனவுவழியான ெமய்யறிவுப் பயணத்திலிருந்து அறியக் 
கிைடக்கும் மனிதைரப் பற்றியும் வாழ்க்ைக பற்றியுமான 
அவதானிப்புகளிலிருந்தும், அைவ முன்ெமாழியும் புதிய 
சாத்தியங்களிலிருந்தும் பிற அைமப்புகள், ெகாள்ைககள், 
துைறசார் அறிவுகள் தம்ைமச் ெசழுைமப்படுத்திக்ெகாள்ள 
முடியும்; முடிந்திருக்கிறது. உதாரணம் ஃப்ராய்டு, 
தாஸ்தாேயவ்ஸ்கி. கைல, இலக்கியங்களிடம் காலம் 
எதிர்பார்ப்பது இதுதான். அப்படியான ஒரு தனித்துவத் 

தன்ைமைய ‘இைடெவளி’ நாவல் ெகாண்டிருக்கிறது. 
‘இைடெவளி’ நாவலில் அடிப்பைடகளில் உழன்று தகிக்கும் 
தினகரைன சாவு பிரச்சிைன ஆட்ெகாள்ளும்ேபாது அவர் 
ேமற்ெகாண்ட பயணத்தினூடாக பைடப்பு ஒரு மகத்தான 
கண்டுபிடிப்ைப வசப்படுத்துகிறது. உள்ளுணர்வு 
வழிநடத்தும் பாைதயில் தர்க்கத்தின் துைணேயாடு ெகாண்ட 
பயணத்தில் நிகழ்ந்திருக்கும் புைனவுக் கண்டுபிடிப்பாக 
அது அைமந்திருக்கிறது. அதுேவ இப்பைடப்ைப அரியதும் 
முக்கியமானதுமான பைடப்பாக ஆக்கியிருக்கிறது.

சாவு என்ற பிரச்சிைனையச் சாவு பற்றிய சித்தாந்த 
உலகத்திலிருந்ேதா மருத்துவத் துைற சார்ந்த உடற்கூறு 
உலகத்திலிருந்ேதா அணுகாமல், கைல மனம் சார்ந்த யூக 
உலகிலிருந்து அணுகியிருக்கும் பைடப்பு இது. சாைவ ஒரு 
சட்டரீதியான சமூகப் பிரச்சிைனயாகேவா இருத்தலியல் 
சார்ந்த ேகாட்பாட்டுப் பிரச்சிைனயாகேவா அல்லாமல், 
அதன் அடிப்பைடத் தன்ைமைய யூகங்களின் வழியாகக் 
கண்டைடயும் ஒரு அறிவியல் தன்ைமயுடனான கைலப் 
பயணமாக அணுகியிருக்கிறது. இப்பயணத்தில் பைடப்பின் 
மந்திர சக்திெயன ஒரு கண்டுபிடிப்ைப நிகழ்த்தவும் 
ெசய்கிறது. தமிழில் இதுவைர இப்படியான ஒரு அசாத்தியக் 
கைல முயற்சி நிகழ்ந்திருக்கவில்ைல. ஒரு பைடப்பு, 
காலத்தில் நகர்வதும் அதன் இருப்ைப அவசியமாகக் 
ெகாண்டிருப்பதும் அதன் கருத்துகளால் அல்ல. மாறாக, 
அதன் புைனவுப் பயணத்தில் உயிர் ெகாண்டிருக்கும் மந்திர 
சக்தியால்தான். இது ‘இைடெவளி’யில் கூடிவந்திருக்கிறது. 
சாவு விஷயத்தில் அவர் உழன்று உழன்று கண்டைடந்தது, 
அவேர விரும்பியதுேபால், கைடசிபட்சமாக ஒரு 
குழந்ைதக்கும் புரியும்படியானதாக அைமந்துவிடும் 
அபூர்வம் வியப்பும் திைகப்பும் அளிக்கிறது.

நவீன ெசவ்வியல் குறும்பைடப்பு என்பதற்கான சிறந்த 
பைடப்பாக நாம் ெகாண்டிருப்பது ‘இைடெவளி’. பரந்துவிரிந்த 
பிரம்மாண்டமான தளம் இல்ைலெயன்றாலும் சிறிய, ஆழமான, 
நுட்பமான நவீனப் பைடப்பு. பைடப்புலகம் இட்டுச்ெசல்லும் 
அறியப்படாத பிராந்தியங்களுக்கு முற்றாகத் தன்ைன 
ஒப்புக்ெகாடுத்து, அச்சமற்ற, சமாளிப்புகளற்ற பயணத்ைத 

ேமற்ெகாண்டவர் சம்பத். தமிழில் நான் அதிகமுைற படித்த 
நாவல் இதுதான். பாரீஸ் ரிவ்யூ ேநர்காணலில் ஐேராப்பிய 
எழுத்தாளர்கள் பற்றிய ஒரு ேகள்விக்குப் பதிலாக வில்லியம் 
ஃபாக்னர், ேஜம்ஸ் ஜாய்ைஸ ஒரு மகத்தான பைடப்பாளி என்று 
குறிப்பிட்டுவிட்டு, “ஞானஸ்நானம் ெசய்விக்கும் கல்வியறிவற்ற 
ஒரு உபேதசி பைழய ஆகமத்ைத அணுகுவதுேபான்ற 
நம்பிக்ைகேயாடு ஜாய்ஸின் ‘யூலிஸைஸ’ நீங்கள் அணுக 
ேவண்டும்” என்று கூறியிருப்பார். என்ைனப் ெபாறுத்தவைர, 
‘இைடெவளி’யுடனான என் உறவு அேநகமாக இப்படித்தான் 
எப்ேபாதும் இருந்துவருகிறது.

ஒரு நாவலாசிரியன் மகத்தான புைனவுவாதி மட்டுமல்ல; 
அவன் தன்னளவில் ஒரு தத்துவவாதி, சிந்தைனயாளன், 
கண்டுபிடிப்பாளன். இவ்வைகயில்தான் சிந்தைனயும் 
புைனவும் கூடி முயங்கி உருக்ெகாண்ட ‘இைடெவளி’, தமிழின் 
ெபறுமதியான நாவலாகியிருக்கிறது. இந்த இடத்தில் மிகச் 
சிறந்த ஆங்கில நாவலாசிரியரான டி.எச்.லாரன்ஸ், ‘ஒய் நாவல் 
ேமட்டர்ஸ்’ என்ற கட்டுைரயில் முன்ைவத்திருக்கும் ஒரு 
ஆதங்கத்ைதக் குறிப்பிட விரும்புகிேறன்: “பிளாட்ேடாவின் 
உைரயாடல்கள் விேநாதமான சிறிய நாவல்கள். தத்துவமும் 
புைனகைதயும் பிரிந்தது, இவ்வுலகின் மிகப் ெபரிய ேசாகமாக 
எனக்குப் படுகிறது. இரண்டும் ஒன்றாகத்தான் புராணக்கைதக் 
காலங்களிலிருந்து உருவாகிவந்திருக்கின்றன. அரிஸ்டாடில், 
தாமஸ் அகின்னஸ் ேபான்றவர்களால் இைவ, ஒருவர் மீது 
ஒருவர் குற்றம் கண்டுபிடித்துத் ெதால்ைலப்படுத்திக்ெகாண்ேட 
இருக்கிற தம்பதிகைளப் ேபால, தனித்தனிேய பிரிந்துேபாயின. 
இதன் காரணமாக, நாவல் ேமேலாட்டமானதாகவும் 
தத்துவம் அருவமானதாகவும் வறண்டுேபாயின. நாவலில் 
இவ்விரண்டும் மீண்டும் இைணந்து வர ேவண்டும்.”

இத்தைகயேதார் இைணவில் புைனவாகியிருக்கும் 
நாவல்தான் ‘இைடெவளி’. இதனாேலேய தமிழின் முதல் 
முழுமுற்றான கருத்துலக நாவலாக ‘இைடெவளி’ தனித்துவம் 
ெபற்றிருக்கிறது. உலக இலக்கிய வளத்துக்கு நம் ெகாைடயாக 
அைமயும் தனித்துவமும் ஆற்றலும் ெகாண்டது. இந்த நாவல் 
இன்னும் ஆங்கிலத்தில் ெமாழிெபயர்க்கப்படவில்ைல என்பது 
உலக இலக்கியப் பரப்புக்கான ேபரிழப்பு.

- சி.ேமாகன், எழுத்தாளர்.ெதாடர்புக்கு: kaalamkalaimohan@gmail.com 

சி.ேமாகன்

 எஸ்.சம்பத்: 
பாதியில் முறிந்த 

பயணம் 

     ஓவியம்: 
எம்.சுந்தரன்     

   ஓவியம்: ராஜ்குமார் ஸ்தபதி     

பிரிட்டிஷ்காரர்களுைடய 
வரேவற்பைறைய 

அழகுபடுத்துவதுதான் 
ஓவியரின் ேவைல என 

அன்று 
கற்றுக்ெகாடுக்கப்பட்டைத 
இன்றும் கைடப்பிடித்துக் 
ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 
கைல என்பது பணம் 

பைடத்தவர்களுக்கானதாக 
ஆகிவிட்டது!

மிகக் குைறவாக எழுதியிருக்கும் சம்பத், 
மிக அதிகமாக எழுதும் ஆைசயும் 

கனவுகளும் ெகாண்டிருந்தவர். இலக்கிய 
உலகில் தஸ்தாேயவ்ஸ்கியின் இடத்ைத 
அைடந்துவிட ேவண்டுெமன்ற ேபராைச 
ெகாண்டிருந்தார். மரணம் அவருைடய 
கனைவப் பறித்தது; பயணத்ைதப் 

பாதியில் முறித்தது!

கைலகளுக்கான காலம்
ெசன்ைனயில் மைழக்காலம் ஆரம்பிக்கும்ேபாது அது 
கைலகளுக்கானதாகவும் இருப்பதுண்டு. கைல, ஓவியம், 
இைச, இலக்கியம் என ஜனவரி வைர ெதாடர்ந்திருக்கும். 
தமிழ் மண்ணிலிருந்து சர்வேதச அளவுக்குச் 
ெசன்றிருக்கும் சமகாலக் கைலஞர், விஜய் பிச்சுமணி. 
அவரது பிரம்மாண்டமான, அேத சமயம் நுட்பமான 
கைல ேவைலப்பாடுகள் அவருக்குத் தனியிடத்ைதப் 
ெபற்றுக்ெகாடுத்திருக்கிறது. பதிப்பு ஓவியத்தில் ேதசிய 
விருது ெபற்றிருக்கும் இவரது பைடப்புகள் ‘பிட்வீன் ப்ளாக் 
அண்ட் ஒயிட்’ எனும் தைலப்பில் அவரது ‘வுட்கட்’ பதிப்பு 
ஓவியங்கள் ெசன்ைன நுங்கம்பாக்கத்தில் இயங்கிவரும் 
ஆர்ட் ஹவுஸ் ேகலரியில் அக்ேடாபர் 12 முதல் 
காட்சிக்குவருகிறது. இம்மாத இறுதிவைர ெதாடரும் 
இக்காட்சிைய பூர்ணிமா ஷிவ்ராம் ஒருங்கிைணக்கிறார். 
கைல ஆர்வலர்கள் தவறவிடக் கூடாது.

-  ஜீவ கரிகாலன்

சூரியைனத் தீட்டிய 
நிலா
இந்தியாைவப் பூர்வீகமாகக் ெகாண்ட 
கனடா கவிஞர் ரூபி ெகௗர் தனது 
முதல் புத்தகமான ‘மில்க் அண்ட் 
ஹனி’ கவிைதத் ெதாகுப்ைப 2014-ல் 
ெவளியிட்டார். இதுவைர இத்ெதாகுப்பு 
25 லட்சம் பிரதிகள் விற்றுள்ளன. 
ெபரும் எதிர்பார்ப்ைப ஏற்படுத்திய 
ரூபியின் இரண்டாவது ெதாகுப்பான 
‘தி சன் அண்ட் ெஹர் ஃப்ளவர்ஸ்’ 
சமீபத்தில் ெவளியாகியிருக்கிறது. 
இரண்டு புத்தகங்களுேம 
ரூபியின் ஓவியங்கேளாடு 
ெவளியாகியிருக்கின்றன. ஒவ்ெவாரு 
கவிைதயும் ஓவியத்ேதாடு 
அணுகும்விதமாக ஓவியத்துக்கும் 
கவிைதக்கும் இைடேய ஒரு 
பிைணப்ைப 
சாத்தியமாக்கியிருக்கிறார் ரூபி.

- ரா.பாரதி

இந்தியாைவப் பூர்வீகமாகக் ெகாண்ட 
கனடா கவிஞர் ரூபி ெகௗர் தனது 
முதல் புத்தகமான ‘மில்க் அண்ட் 
ஹனி’ கவிைதத் ெதாகுப்ைப 2014-ல் 
ெவளியிட்டார். இதுவைர இத்ெதாகுப்பு 
25 லட்சம் பிரதிகள் விற்றுள்ளன. 
ெபரும் எதிர்பார்ப்ைப ஏற்படுத்திய 
ரூபியின் இரண்டாவது ெதாகுப்பான 
‘தி சன் அண்ட் ெஹர் ஃப்ளவர்ஸ்’ 
சமீபத்தில் ெவளியாகியிருக்கிறது. 

ெவளியாகியிருக்கின்றன. ஒவ்ெவாரு 

அணுகும்விதமாக ஓவியத்துக்கும் 

- ரா.பாரதி

 மைலயாளப் பாடெலான்று மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் 
ைவரலாகியிருக்கிறது. ஆனால், இது சினிமா 
பாட்டல்ல; நாடகப் பாட்டு. மைலயாள நவீனக் 
கவிைதகளுக்கு மரபின் சந்தங்கள் உண்டு. 
அதுேபால மைலயாள நாடகப் பாடல்களுக்கு நவீன 
கவிைதயின் இறுக்கம் உண்டு. அம்மாதிரியான 
பாடல்களுள் ஒன்று, ‘பண்ெடங்காண்ெடாரு 
நாடுண்டார்ந்ேந’ (முன்ெபங்ேகார் ஊர் இருந்தேத). 
‘பகிட’ (பகைட) எனும் நாடகத்துக்காக முஹத் 
ெவம்பாயம் எழுதியது இந்தப் பாடல். ெமட்டைமத்தது 
ெசபி நாயரம்பலம். இந்தப் பாடல் ஏற்ெகனேவ சில 
மாதங்களுக்கு முன் யூடியூபில் பதிேவற்றப்பட்டுள்ளது. 
ஆனால், இந்த முைற பிரபல மைலயாளப் பாடகர் 
ெரஸ்மி ஸதீஷ் மூலம் பிரபலமாகியிருக்கிறது. 
‘இனிவருன்ெனாரு தலமுைறக்கு’ பாடல்மூலம் 
தமிழ்நாட்டில் பிரபலமானவர் இவர். ஆஷிக் அபுவின் 
‘22 ஃபிேமல் ேகாட்டயம்’ படத்தில் தமிழ்க் 
கதாபாத்திரமாக நடித்து பாராட்ைடப் ெபற்றவர். 
முஹத் ெவம்பாயம் எழுதிய இந்தப் பாடைல ெரஸ்மி 
பாடி பயிற்சி ெசய்துள்ளார். அைதேய யூடியூபில் 
பதிேவற்றியுள்ளார். சமீபத்தில் ேகரளத்ைதப் 
பாதித்த ெபருெவள்ளத்ைதத் ெதாடர்ந்து ெரஸ்மியின் 
இந்தப் பாட்டு, பார்ைவயாளர்களுக்குப் புதிய 
அர்த்தத்ைதக் ெகாடுத்துள்ளது. காட்சிகள் மாறிய 
ஒரு ஊைர நிைனத்து ஏங்கும் வரிகைளக் ெகாண்ட 
கவிைதயாகத் ேதாற்றம் தரும் இது, சமூகச் சூழலின் 
சிைதைவத் திடமாக முன்ைவக்கிறது. இன்ைறக்குள்ள 
புதிய அரசியல் பின்னணியிலும் இந்தப் பாடைல 
ைவத்துப்பார்க்கலாம்.

- ரீனா ஷாலினி
         

 அந்த ஊர் ெவறும் கனேவா? 
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நெல்லை, பாபொசத்தில தாமிரபரணி மகா புஷகரம் சிறப்பு மாொடு 

ஆளுநருக்கு துறவியர்கள் நநரில் அழைப்பு
zzவரும் 11-ம் தேதி முேல் 22-ம் தேதி வரை நரைபெறுகிறது

 �திருநெல்வேலி
அகில பாரத துறவியர்கள் சங்கம் 
சாரபில், வரும் 11-ம் தததி முதல் 
22-ம் தததி வரர தாமிரபரணி 
ம்கா புஷ்கரம் விழா நி்கழ்ச்சி 
்கள் பாபநாசம் மற்றும் திரு 
நநல்தவலியில் நரைநபறுகிறது.

வரும் 11-ம் தததி திருநநல் 
தவலி ரதப்பூச படித்துரறயில் 
அதி்காரல 4.30 மணியளவில் தீரத்த 
மாடி தாமிரபரணி ம்கா புஷ்கரம் 
விழா நதாைங்கப்படுகிறது. முன் 
னாள் அரமச்சர நயினார நாத்கந் 
திரன் திருவிழா ந்காடிதயற்றுகிறார. 
திருவண்ாமரல சரைச்சுவாமி 
்கள் ஆசிரமம் மைாதிபதி தவத்திரு 
திருப்பாத சுவாமி்கள் ஆசியுரர 
வழஙகுகிறார. நதாைரந்து, ர்கலாச 
நாதர த்காயிலில் ஆவஹந்தி 
தஹாமம், நநல்ரல சஙகீத சபாவில் 
பன்னிரு திருமுரற பாராய்ம், 
மாரல 6 மணிக்கு ரதப்பூச படித் 
துரறயில் அலங்கார தீபாராதரன, 
ஆரத்தி நரைநபறுகிறது. 

அன்று ்காரல 10.30 மணிக்கு 
அகில பாரத துறவியர மாநாடு 
பாபநாசம் தசரனத் தரலவர 
சமுதாயக் கூைத்தில் நதாைஙகுகி 
றது. இந்த 2 நாள் மாநாடரை 
தமிழ்க ஆளுநர பன்வாரிலால் 
புதராஹித் நதாைஙகி ரவத்து, 
விழா மலரர நவளியிடடு சிறப் 
புரர ஆற்றுகிறார.

வரும் 12-ம் தததி மாரல 4 
மணிக்கு திருநநல்தவலி நநல்ரல 

யப்பர த்காயிலில் இருந்து 
ர்கலாசபுரம் ரதப்பூச மணைப 
படித்துரற வரரயில், ஆன்மி்க 
ஊரவலத்துக்கு ஏற்பாடு நசயயப் 
படடுள்ளது. நிரறவு நாளான 22-ம் 
தததி மாரல 6 மணிக்கு ரதப்பூச 
படித்துரறயில் தாமிரபரணிக்கு 
ஆரத்தி நரைநபறுகிறது. 

சிறப்பு மாநாடுகள்
பாபநாசத்தில் வரும் 13-ம் தததி 

ம்காசித்தர்கள் மற்றும் சித்த 
மருத்துவர்கள் மாநாடும், 14-ம் 
தததி ரசவ மாநாடு, 15-ம் தததி 
ஐயப்ப பக்தர்கள் மாநாடு, 16-ம் 
தததி அயயா ரவகுணைர வழி 
மாநாடு, 17-ம் தததி ர்கவல்ய 
நவநீத மாநாடு, 18-ம் தததி முத் 
தமிழ் மாநாடு, 19-ம் தததி பிரம்ம 

குமாரி்கள் மாநாடு, 20-ம் தததி 
கிராம த்காயில் பூசாரி்கள் மாநாடு, 
21-ம் தததி சமரச சுத்த சன்மாரக்்க 
சங்க மாநாடு, 22-ம் தததி சாக்த 
மாநாடு நைத்தப்படுகின்றன.

ம்கா புஷ்கரம் விழாவில் பல் 
தவறு மாநிலங்கரளச் தசரந்த 
நெதயந்திர பூரி சுவாமி்கள், 
சுவாமி சச்சிதானந்தா பூரி, சுவாமி 
ராத்கஷானந்தா சரஸவதி, சாது சண 
மு்க சுவாமி உள்ளிடதைாரும், தமி 
ழ்கத்தின் பல்தவறு மைாதிபதி்கள், 
ஜீயர்கள் பஙத்கற்கிறார்கள். 

விழாவுக்்கான அரழப்பிதரழ 
தமிழ்க ஆளுநர பன்வாரிலால் 
புதராஹித்திைம், மன்னாரகுடி ஜீயர 
சுவாமி்கள், திருவாவடுதுரற 
தம்பிரான் சுவாமி்கள் உள்ளிட 
தைார நசன்ரனயில் வழஙகினர.

தமிழகம், புதுவையின் பெரும்ெபாலபான இடஙகளில் 
மவழ பெய்யும். பென்வனயில் மமகமூடடம் 
கபாணபெடும். மலெபானது முதல் மிதமபான அல்லது 
இடியுடன் மவழ பெய்்யக்கூடும். பைபெநிவல 
25 - 33 டிகிரி பெல்சி்யஸ் இருக்கும்.
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சேலம் நெல்ல உத்ை நைா்ைகைானல

நேன்ன சேலூர் திருச்சி மது்ை சைா்ே

எஸ்.வி.சேகர் மீதான வழக்கு ஒத்திவவப்பு
கரூர்: பெண் ெத்திரிகையாளர் குறித்து முைநூலில் விமர்சித்து ைருத்து 
ெதிவிட்டது ப�ா்டர்ொை நடிைர் எஸ்.வி.சேைர் மீ�ான வழக்கு விோரகை 
ைரூர் நீதிமன்றத்தில் ஒத்திகவக்ைபெட்டது.

முனனாள் எம்எல்ஏவும், ொஜை பிரமுைருமான நடிைர் எஸ்.வி.சேைர் �னது 
முைநூல் ெக்ைத்தில், ஆளுநர் ைனனத்தில் �டடிய பெண் ெத்திரிகையாளர் 
குறித்து விமர்சித்து ைருத்து ெதிவிடடிருந�ார்.

இதுப�ா்டர்ொை, இநதிய குடியரசுக் ைடசியின (அ�ாவாசே) மாநிே 
அகமபொளர் �லித் ொண்டியன ைரூர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் எண் 
2-ல் வழக்ைறிஞர் ராசஜநதிரன மூேம் எஸ்.வி.சேைர் மீது 7 பிரிவுைளில் ை்டந� 
ஏப.23-ம் ச�தி வழக்கு ப�ா்டர்ந�ார்.

இவவழக்கை விோரிக்ை 6 வாரஙைளுக்கு �க்ட விதித்து பேனகன உயர் 
நீதிமன்ற மதுகர கிகள ை்டந� ஜூகே 19-ம் ச�தி உத்�ரவிடடிருந�து. 
இநநிகேயில், சநறறு விோரகைக்கு வந� இவவழக்கின விோரகைகய 
நவ.15-ம் ச�திக்கு ஒத்திகவத்து மாஜிஸ்திசரட உத்�ரவிட்டார்.

சவவைநிறுத்தம்:  ஆசிரியர் ேம்்பளம் பிடித்தம்
ஈ்ோடு: சைாரிக்கைைகள வலியுறுத்தி ை்டந� 4-ம் ச�தி 
சவகேநிறுத்�த்தில் ஈடுெட்ட ஆசிரியர்ைளின ஒரு நாள் ேம்ெளம் 
பிடித்�ம் பேயயபெடும் என ெள்ளிக் ைல்வித்துக்ற அகமசேர் 
சை.ஏ.பேஙசைாடக்டயன ப�ரிவித்�ார்.

ஈசராடு மாவட்டம் சைாபி அருசை நைர்பபு்ற ோகே சமம்ொடடுத் திட்டத்தின 
கீழ் ரூ.2 சைாடி மதிபபில் புதிய ோகே அகமக்கும் ெணிகய,  �மிழை ெள்ளிக் 
ைல்வித்துக்ற அகமசேர் சை.ஏ.பேஙசைாடக்டயன ப�ா்டஙகி கவத்�ார். 
அபசொது அவர் பேயதியாளர்ைளி்டம் கூறிய�ாவது:

�மிழைத்தில் அகனத்துத் துக்றைளும் சி்றபொை பேயல்ெடடு வருகின்றன. 
வரும் நவம்ெர் மா�த்துக்குள்  3 ஆயிரம் அரசுப ெள்ளிைளில் ஸ்மார்ட 
வகுபெக்ற பைாண்டு வரபெடும். மத்திய அரசின உ�விசயாடு அ்டல் டிஙைர் 
சேப எனபெடும் அறிவியல் ஆயவைஙைள் ெள்ளிைளில் அகமக்ை முயறசி 
சமறபைாள்ளபெடடு வருகி்றது.

ை்டந� 4-ம் ச�தி சவகே நிறுத்�த்தில் ஈடுெட்ட ஆசிரியர்ைளின 
ஒரு நாள் ேம்ெளம் பிடித்�ம் பேயயபெடும். வ்டகிழக்கு ெருவமகழகய 
எதிர் பைாள்ளும் வகையில் ெள்ளி ைடடி்டஙைகள ஆயவு பேயய ைல்வி 
அதிைாரிைள் �கேகமயில் குழுக்ைள் அகமக்ைபெடடுள்ளன. அ�ன மூேம் 
ெழு�க்டந� ெள்ளி ைடடி்டஙைகள சீரகமக்ை ந்டவடிக்கை எடுக்ைபெடும். 
மகழ வரும்சொது மாைவர்ைள் ொதிக்ைா� வகையில் அவர்ைளுக்கு முழு 
ொதுைாபபு அளிக்ைபெடும். வரும் ெருவமகழகய எதிர்பைாள்ள ச�கவயான 
ந்டவடிக்கைைள் சமறபைாள்ளபெடடு வருகி்றது என்றார்.

ப்பறசறார் விஷம் பகாடுத்த சிறுமி உயிரிழப்பு
திருவிலலிபுத்தூர்: பெறச்றாரால் விஷம் பைாடுக்ைபெடடு பினனர் 
மீடைபெடடு தீவிர சிகிசகே பெறறுவந� மனநேம் ொதிக்ைபெட்ட 9 வயது 
சிறுமி உயிரிழந�ார்.

திருவில்லிபுத்தூர் வாகழக்குளத் ப�ருகவச சேர்ந�வர் 
முனீஸ்வரன (44). இவரது மகனவி சரவதி (40). இருவரும் எம்.ப்டக். 
ெட்ட�ாரிைள். இவர்ைளது மைள் ோ�னா (9), பி்றந�திலிருநது மனநேம் 
ொதிக்ைபெடடிருந�ார். ோ�னாவால் எழுநதிருக்ைசவா, ஏகனய எந� ஒரு 
உ்டல் இயக்ை பேயல்ொடுைகளச பேயயசவா இயோது. பேனகனயில் 
�னியார் நிறுவனத்தில் ெணியாறறிவந� முனீஸ்வரன �ம்ெதியர் சவகேகய 
ராஜினாமா பேயதுவிடடு, மைளு்டன திருவில்லிபுத்தூருக்கு ை்டந� சிே 
மா�ஙைளுக்கு முனபு வநதுள்ளனர். ை்டந� சிே நாடைளாை முனீஸ்வரன 
சிவைாசியில் �னியார் நிறுவனத்தில் சவகேக்குச பேனறுள்ளார்.

இநநிகேயில், ோ�னாவின உ்டல்நிகே குறித்து ைவகேயக்டந� 
முனீஸ்வரனும் சரவதியும், குழநக�கய அகழத்துக் பைாண்டு ை்டந� 1-ம் 
ச�தி நாைொகளயத்தில் உள்ள குேப�யவக் சைாயிோன ைாத்�பெோமி 
சைாயிலுக்குச பேனறுள்ளனர். அஙகு �ாஙைள் வாஙகி கவத்திருந� 
விஷத்க� சிறுமியின வாயில் ஊறறியுள்ளனர். இக�ப ொர்த்� அபெகுதி 
மக்ைள் குழநக�கய மீடடு 108 ஆம்புேனஸ் மூேம் திருவில்லிபுத்தூர் அரசு 
மருத்துவமகனக்கு அனுபபி கவத்�னர்.பினனர், தீவிர சிகிசகேக்ைாை 
மதுகர அரசு மருத்துவமகனயில் சேர்த்�னர்.இசேம்ெவம் ப�ா்டர்ொை 
வழக்குப ெதிவு பேய� மல்லி சொலீஸார், முனீஸ்வரகன கைது பேய�னர். 
இநநிகேயில் சிகிசகே ெேனினறி ோ�னா சநறறு  உயிரிழந�ார். 
இ�கனயடுத்து இந� வழக்கு பைாகே வழக்ைாை மாற்றபெடடுள்ளது.

சிறுமியின இறுதிசே்டஙகு முடிந�வு்டன �ாயார் சரவதிகய கைது 
பேயயவுள்ள�ாை சொலீஸார் ப�ரிவித்�னர்.

தி.மவையில் விஐபிக்கள் பேல்ை தனி ்பாைம்
திருவேண்ாமலை: திருவண்ைாமகே அண்ைாமகேயார் 
சைாயிலில் ைார்த்திகை தீெத் திருவிழா  வரும் நவம்ெர் 23-ம் ச�தி 
நக்டபெ்றவுள்ளது. இந� விழாவுக்கு ேடேக்ைைக்ைான ெக்�ர்ைள் 
கிரிவேம் பேனறு ோமி �ரிேனம் பேயகின்றனர். கிரிவேம் பேல்லும் 
ெக்�ர்ைள், சினனக்ைக்ட வீதி வழியாை பெரிய ப�ருகவ ை்டநது 
பூ�நாராயை சைாயில் அருசை உள்ள இரடக்ட பிள்களயார் சைாயில் 
வழியாை ராஜசைாபுரத்க� பேன்றக்டவார்ைள். 

பெரிய ப�ருகவ ை்டக்கும்சொது, விழாக் ைாேஙைளில் ோமி �ரிேனம் 
பேயய பேல்லும் விஐபி வாைனஙைள் மறறும் அவர்ைளுக்கு ொதுைாபொை 
பேல்லும் ைாவல்துக்ற வாைனஙைளால், கிரிவே ெக்�ர்ைள் ைடுகமயாை 
அவதிபெடுகின்றனர். அவர்ைள் பேல்லும் வகர பெரிய ப�ருகவ 
ை்டக்ை ெக்�ர்ைகள அனுமதிபெது இல்கே. இ�னால்,  சினனக்ைக்டத் 
ப�ருவில் ெக்�ர்ைள் கூட்டம் அதிைரித்து முதியவர்ைள், பெண்ைள் மறறும் 
குழநக�ைள் சிக்கிக் பைாண்டு திைறுகின்றனர். விழாக் ைாேஙைளில் 
விஐபி வாைனஙைகள சைாயில் வகர அனுமதிக்ைக்கூ்டாது எனறு ெக்�ர்ைள்  
ஏறபைனசவ ப�ா்டர்நது வலியுறுத்தி வருகின்றனர். 

இநநிகேயில் விஐபி மறறும் ைாவல் துக்ற வாைனஙைள் பேல்ே 
�றைாலிை உயர்மட்ட ொேம் அகமக்ை முடிவு பேயயபெட்டது. பநடுஞோகேத் 
துக்ற மூேம் ரூ.1.20 சைாடி மதிபபில் ஐஐடி ப�ாழில்நுடெக் குழுவின 
வழிைாடடு�லு்டன �றைாலிை உயர்மட்ட ொேம் (பெயலி பிரிடஜ்) அகமபெது 
என மாவட்ட நிர்வாைம் முடிவு பேயதுள்ளது.

பிஎஸ்சி நர்சிங், பிிஃ்பார்ம்: கைநதாய்வு நிவறவு
நெனலனை: பிஎஸ்சி நர்சிங, பிிஃொர்ம் உள்ளிட்ட 17 மருத்துவம் ோர்ந� 
ெட்டபெடிபபுைளுக்ைான மூனறு நாள் ைேந�ாயவில் அரசு மருத்துவக் 
ைல்லூரிைளில் பெரும்ொோன இ்டஙைள் நிரம்பின.

�மிழைத்தில் அரசு, �னியார் மருத்துவக் ைல்லூரிைளில் மருத்துவம் 
ோர்ந� ெட்டபெடிபபுைளான பிஎஸ்சி நர்சிங, பிிஃொர்ம், பிபிடி, பிஏஎஸ்எல்பி 
(பேவித்தி்றன, செசசு மறறும் பமாழி சநாய குறியியல்) உள்ளிட்ட 17 
மருத்துவம் ோர்ந� ெட்டபெடிபபுைளுக்கு 11,000-க்கும் சமறெட்ட இ்டஙைள் 
உள்ளன. இந�ப ெட்டபெடிபபுைளுக்கு 2018-19-ம் ைல்வி ஆண்டு மாைவர் 
சேர்க்கைக்கு விண்ைபபித்�வர்ைளில், ெரிசீேகனக்குப பினனர் 14,520 
செருக்ைான �ரவரிகேப ெடடியல் பவளியி்டபெட்டது.

இநநிகேயில் மருத்துவம் ோர்ந� ெட்டபெடிபபுைளுக்ைான  ைேந�ாயவு, 
பேனகன அண்ைாோகேயில் உள்ள அரசு ெனசனாக்கு உயர் சி்றபபு 
மருத்துவமகனயில் ை்டந� 4-ம் ச�தி ப�ா்டஙகியது.

அனக்றய தினம் ைாகேயில் சி்றபபு பிரிவினருக்ைனான  ைேந�ாயவு 
ந்டந�து. பிறெைலில் பொதுப பிரிவினருக்ைான ைேந�ாயவு ப�ா்டஙகியது.

சநறறு ந்டந� மூன்றாவது நாள் ைேந�ாயவில் ெஙசைறகுமாறு 1,345 
செருக்கு அகழபபுக் ைடி�ம் அனுபெபெட்டது. 1,070 செர் ைேந�ாயவில் 
ெஙசைற்றனர். இதில் 1,012 செருக்கு ைல்லூரிைளில் சேர்வ�றைான 
அனுமதிக் ைடி�ம் வழஙைபெட்டது. 58 செர் ைாத்திருபசொர் ெடடியலில் 
கவக்ைபெடடுள்ளனர். மூனறு நாள் ைேந�ாயவு முடிவில் அரசு மருத்துவக் 
ைல்லூரிைளில் பெரும்ொோன இ்டஙைள் நிரம்பின. மருத்துவம் 
ோர்ந� ெட்டபெடிபபுைளுக்ைான ைேந�ாயவு வரும் 16-ம் ச�தி வகர 
(ஞாயிறறுக்கிழகம �விர) நக்டபெ்ற உள்ளது.
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zS தாமிரபரணி மகா புஷகரம் விழாவுககான அழழப்பிதழழ நேற்று தமிழக ஆளுேர் 
பன்ாரிலால் புநராஹித்திடம் அகில பாரத துறவியர்கள் சஙகத்தினர் அளித்தனர்.

்பாதிய அளவு சணல சாககுகள் இலலைாததால

க்காள்முதல் கெயய முடியாமல் பல ஆயிரம் டன் குறுழை கநல் நதக்்கம்
zzமரையில் நரைந்து முரை விடுவோல் விவசாயிகள் தவேரை

 �வி.சுந்தர்ராஜ்
 �கும்ப்கா்ம

தஞசாவூர மாவடைத்தில் குறுரவ 
சாகுபடிக்கு ததரவயான சாக்கு்கள் 
தபாதியளவு இல்லாததால் நநல் 
ந்காள்முதல் நசயயப்பைாத நிரல 
யில், ந்காள்முதல் நிரலயங்களில் 
பல ஆயிரம் ைன் நநல் ததஙகி 
யுள்ளது. மரழயில் நரனந்து 
நநல் மணி்கள் முரள விடுவ 
தால் விவசாயி்கள் தவதரனயரைந் 
துள்ளனர.

தஞசாவூர மாவடைத்தில் இந் 
தாணடு குறுரவ சாகுபடியா்க 
36 ஆயிரம் நஹக்தைரில் நைவு 
நசயயப்படடு, இந்த நநல் 
அரனத்தும் ்கைந்த நசப்ைம்பர 
மாதம் முதல் அறுவரை நசய 
யப்படடு வருகிறது.

குறுரவ சாகுபடி தீவிரமான 
நரைநபறும் அக்தைாபர மாத 
நதாைக்்க முததல தஞசாவூர 
மாவடைத்தில் பரவலா்க மரழ 
நபயயத் நதாைஙகியது. இந்நிரல 
யில் அறுவரை நசயத நநல்ரல 
ந்காள்முதல் நிரலயங்களில் 

குவித்து ரவத்திருந்தனர. தற்தபாது 
மரழயில் நரனந்து நநல்மணி்கள் 
முரளவிைத் நதாைஙகியுள்ளதால் 
விவசாயி்கள் தவதரனயில் உள் 
ளனர.

ந்காள்முதல் நிரலயங்கள் 
திறக்்கப்படைாலும் நநல்ரல 
ந்காள்முதல் நசயய தபாதிய 
ச்ல் சாக்கு்கள் இல்ரல என 
ந்காள்முதல் பணியாளர்கள் 
நதரிவிப்பதால் திறந்தநவளியில், 
பாது்காப்பில்லாமல் குவித்து 
ரவக்்கப்படடுள்ள நநல் மரழ 
நீரில் நரனந்து வருகிறது.

இரதயடுத்து, நநல்ரல ந்காள் 
முதல் நசயய வலியுறுத்தி தஞசாவூர 
மாவடைத்தில் பல இைங்களில் 
விவசாயி்கள்  தபாராடைத்தில் 
ஈடுபடடு வருகின்றனர.

விறக முடியாமல் தவிக்கிறறாம்
இதுகுறித்து தஞசாவூர அருத்க 

ஆழிவாயக்்கால் கிராமத்ரதச் 
தசரந்த ்காரத்தி கூறியதாவது:

எங்கள் பகுதியில் பல 
நூறு ஏக்்கரில் குறுரவ நநல் 
சாகுபடி நசயயப்படடு தற்தபாது 

அறுவரை பணி்கள் தீவிரமா்க 
நரைநபற்று வருகிறது. அறுவரை 
நசயத நநல்ரல ந்காள்முதல் 
நிரலயத்தில் ்கைந்த 10 நாட 
்களுக்கும் தமலா்க குவித்து ரவத் 
துள்தளாம். ந்காள்முதல் நிரலயம் 
திறக்்கப்பைவில்ரல. அருத்க உள்ள 
ந்காள்முதல் நிரலயங்களில் 
சாக்கு்கள் இல்ரல என்கின்றனர. 
மரழ நபயவதால் நநல்மணி்கள் 
முரளவிைத் நதாைஙகியுள்ளது. 

இதனால் விரளவித்த நநல்ரல 
விற்பரன நசயயமுடியாமல் 
தவித்து வருகிதறாம் என்றார.

ஆர்வம் காட்ாத அதிகாரிகள்
இதுகுறித்து ்காவிரி விவசாயி 

்கள் பாது்காப்பு சங்க தஞசாவூர 
மாவடைச் நசயலாளர சுந்தர விமல 
நாதன் கூறியதபாது, ‘‘குறுரவ 
நநல் ந்காள்முதல் நசயவதில் 
அதி்காரி்கள் ஆரவம் ்காடைா 

மல் விடடுவிடைதால், தற் 
தபாது சாக்கு பற்றாக்குரற ஏற்பட 
டுள்ளது. குறுரவ சிறப்பு நதாகுப்பு 
திடைம் நதாைஙகியதபாது, 
எவவளவு சாக்கு ததரவப்படும் 
என்பரத ்க்க்கிடடு திடை 
மிடடுச் நசயல்படடிருந்தால் 
தற்தபாது சாக்கு பற்றாக்குரற 
ஏற்படடிருக்்காது’’ என்றார.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு நு்கர 
நபாருள் வாணிப ்கழ்கத்தின் தஞசா 
வூர மணைல முதுநிரல தமலாளர 
ஏ.ராெத்காபால் கூறியதாவது: 
தஞசாவூர மாவடைத்துக்கு 14 லடசம் 
சாக்கு்கள் ததரவப்படுகின்றன. 
தற்தபாது 3.5 லடசம் சாக்கு்கள் 
ர்கயிருப்பில் உள்ளன. இரத 
அரனத்து ந்காள்முதல் நிரலயங 
்களுக்கும் அனுப்பி ரவத்துவருகி 
தறாம். 22 சதவீதம் வரர ஈரப் 
பதம் உள்ள நநல்ரல ந்காள் 
முதல் நசயய அரசுக்கு பரிந்துரரத் 
துள்தளாம். தமிழ்க அரசு அறிவிப்பு 
நவளியிடைால் ஈரமா்க உள்ள 
நநல்ரல ந்காள்முதல் நசயய 
முடியும். இவவாறு அவர 
நதரிவித்தார.

zS தஞசாவூர் மா்டடம் ஆழி்ாயககாலில் உள்்ள நேரடி நேல் நகாள்முதல் நிழலயத்தில் 
குவித்து ழ்ககப்படடுள்்ள நேல் நகாள்முதல் நசயயப்படாததால், மழழயில் 
ேழனயாதிருகக தார்ப்பாய நபாடடு மூடப்படடுள்்ளது.

சபரிம்லை ் காயில விவகாரம் 

மத நம்பிக்ழ்கழய 
்காப்பாறற நபாராடுநைன்
zzநடிகர் சுதைஷதகாபி எம்.பி. உறுதி

 �ொகர்்காவில
திருவனந்தபுரத்தில் 10 நாட்கள் 
நரைநபறும் நவராத்திரி விழாவில், 
்கன்னியாகுமரி மாவடைம் பத்ம 
நாபபுரம் அரணமரனயில் இருந்து 
சரஸவதி ததவி, சுசீந்திரம் முன்னு 
தித்த நஙர்க அம்மன், தவளி 
மரல முரு்கன் ஆகிய சுவாமி 
விக்ர்கங்கள்  பஙத்கற்பது மன்னர 
்கள் ்காலம்நதாடடு நரைநபறு 
கிறது.

இதற்்கா்க, சுசீந்திரத்தில் 
இருந்து முன்னுதித்த நஙர்க 
அம்மன் உற்சவமூரத்தி புறப்படும் 
நி்கழ்ச்சி தநற்று நரைநபற்றது. 
த்கரளம் மற்றும் தமிழ்க தபாலீ 
ஸார துப்பாக்கி ஏந்தியவாறு அணி 
வகுப்பு மரியாரத அளித்து, 
ஊரவலத்துக்கு முன்பா்க நசல்ல, 
அம்மனின் பல்லக்கு பின்னால் வந் 
தது. பத்மநாபபுரம் அரணமரன 

யில் இன்று நரைநபறும் விழா 
வில், இம்மூன்று சுவாமி்களும் திரு 
வனந்தபுரத்துக்கு புறப்பாைாகும்.

சுசீந்திரம் நி்கழ்ச்சியில் மரல 
யாள நடி்கரும் எம்பியுமான 
சுதரஷ த்காபி பஙத்கற்றார.

பின்னர, அவர நசயதியாளர 
்களிைம் கூறியதாவது: சபரிமரல 
த்காயிலில் நபண்கரள தரிசனத் 
துக்கு அனுமதிக்்கலாம் என 
உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீரப்பு 
குறித்து எதுவும் கூறமுடியாது. 
இவவிஷயத்தில் நசால்வதற்கு 
எதுவுமில்ரல. ஆனால், நசயவ 
தற்கு நிரறய உள்ளது. நாங்கள் 
்கைவுள் நம்பிக்ர்க உரையவர்கள். 
பாரம்பரிய ்கலாச்சாரம், மத நம் 
பிக்ர்கரயக் ்காப்பாற்ற, சாகும் 
வரர தபாராைவும், தபாராடைத்தில் 
முன் நிற்்கவும் தயாரா்க உள்தளன் 
என்றார.

zS சுசீந்திரம் தாணுமாலய சு்ாமி நகாயிலில் தரிசனம் நசயத ேடிகர் சுநரஷநகாபி. 

தங்குகடல் மீன்பிடிப்புக்கு சென்்ற 

700 மீனவர்கள் ்கரை திரும்பாததபால் அச்சம
z அேபிக் கடலில காற்றழுத்்த ்தாழ்வு நீடிக்கி்றது

 �கனனியாகுமரி/ தூத்துக்குடி
தஙகு்கைல் மீன்பிடிப்புக்குச் நசன்ற 
்கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி 
உடபை தமிழ்கத்தின் பல்தவறு 
பகுதி்கரளச் தசரந்த 700-க்கும் 
தமற்படை மீனவர்கள் இதுரர ்கரர 
திரும்பவில்ரல.  அவர்களுக்கு 
்கப்பல், விமானம் மூலம் த்கவல் 
நதரிவிப்பதற்்கான முயற்சி தமற் 
ந்காள்ளப்படடு வருகிறது.

நதன்கிழக்கு அரபிக் ்கைலில் 
உருவாகியுள்ள குரறந்த ்காற்ற 
ழுத்த தாழ்வு நிரலயால், இன்று 
(7-ம் தததி) தமிழ்கம் முழுவதும் 
்கனமரழ நபயயும் எனவும், மீன 
வர்கள் ்கைலுக்குச் நசல்ல தவண 
ைாம் எனவும், ்கைலுக்குச் நசன்ற 
மீனவர்கள் ்கரரதிரும்புமாறும் 
எச்சரிக்ர்க விடுக்்கப்படடுள்ளது.

இரதயடுத்து, ்கைந்த 4-ம் 
தததியில் இருந்தத ்கன்னியாகுமரி, 
திருநநல்தவலி, தூத்துக்குடி மாவட 
ைங்கரளச் தசரந்த 30 ஆயிரத்துக் 
கும் தமற்படை நாடடுப்பைகு்கள், 
800-க்கும் தமற்படை விரசப்பைகு 
்கள் ்கரரயில்  நிறுத்தி ரவக்்கப் 
படடுள்ளன.

சுமார 70 விசைப்்ப்குகள்
எனினும், 500 நாடடிக்்கல் ரமல் 

நதாரலவு வரர நசன்று தஙகு 
்கைல் மீன் பிடிக்கும் பணியில், 
்கன்னியாகுமரி மாவடைத்ரதச் 
தசரந்த நூற்றுக்்க்க்்கான விரசப் 
பைகு்கள் ஈடுபடடுள்ளன. இப்பைகு 
்களில் ்கன்னியாகுமரி மடடுமின்றி 
தமிழ்கத்தின் பல்தவறு பகுதி 
மீனவர்களும் பணிபுரிகின்றனர.

இவர்களுக்கு, இந்திய ்கைற் 
பரை மற்றும் விமானம் மூலம், 
புயல் எச்சரிக்ர்க குறித்த த்கவல் 
நதரிவிக்்கப்படைது. ஆனால், இத் 
த்கவல் கிரைக்்காத 70-க்கும் 
தமற்படை விரசப்பைகு்கள் இது 
வரர ்கரர திரும்பவில்ரல.

மீன்வரகள் ்வலியுறுததல்
குமரி மீனவர்கள் கூறியதாவது: 

குமரி மாவடைத்தில் இருந்து 
நசன்ற அரனத்து பைகு்களும் 
திரும்பிவிடைன. அதுதபால், 
லடசத்தீவு, ்கரநாை்காவின் மலப்பா, 
்காரவார, ம்காராஷடிரா மாநிலத்தில் 
ரத்னகிரி மற்றும் குெராத்தில் உள்ள 
மீன்பிடி துரறமு்கங்களிலும், 
குமரி மீனவர்கள் ்கரர ஒதுஙகி 
உள்ளனர. எனினும், 70-க்கும் 

தமற்படை விரசப்பைகு்கள் ்கரர 
திரும்பவில்ரல. அவற்றில் 700-க் 
கும் தமற்படை மீனவர்களின்  நிரல 
என்பது நதரியவில்ரல என்றனர. 

ஆடசியர தக்வல்
்கன்னியாகுமரி மாவடை ஆடசி 

யர பிரசாந்த் மு.வைதநதர கூறியதா 
வது: ஆழ்்கைலில் மீன்பிடிக்்கச் 
நசன்ற குமரி மாவடைத்ரதச் 
தசரந்த 646 விரசப்பைகு்களில், 566 
பைகு்களுக்கு புயல் எச்சரிக்ர்க 
த்கவல் கிரைத்து, 430 பைகு்கள் 
்கரர திரும்பியுள்ளன. இன்னும் 
சுமார 70 விரசப்பைகு்களுக்கு புயல் 
எச்சரிக்ர்க த்கவல் கிரைத்ததா 
என்பரத அவர்கள் உறுதிப்படுத்த 
வில்ரல. இந்த பைகு்களில் சுமார 
700 மீனவர்கள் உள்ளனர. மீனவ 

கிராமங்களில் ஆழ்்கைலில் மீன் 
பிடிக்்கச் நசன்ற மீனவர்கள் பற்றி 
்க்க்ந்கடுக்கும் பணி தமற்ந்காள் 
ளப்படடுள்ளது. புயரல எதிரந்காள் 
ளும் வர்கயில், ததசிய தபரிைர 
மீடபு குழுவின் இரணடு அணி்கள், 
குமரி மாவடைத்துக்கு வருர்க 
தரவுள்ளன, என்றார அவர.

தூததுக்குடி மீன்வரகள்
இதுதபால், ்கைந்த 1-ம் தததி 

தூத்துக்குடி தருரவகுளத்தி 
லிருந்து ரவி என்பவருக்குச் நசாந்த 
மான விரசப்பைகில் 10 மீனவர 
்களும், பவுல்ராஜ் என்பவரது 
விரசப்பைகில் 9 மீனவர்களும் 
தஙகு ்கைல் மீன்பிடிப்புக்கு  
நசன்றனர. அவர்கள் இதுவரர 
்கரர திரும்பவில்ரல.

zS தூத்துககுடி மீனபிடி துழறமுக கடற்கழரயில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடடுள்்ள கடநலார கா்ல் 
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ேதைவயான திறன் இல்லாமல்,  2022-ம் ஆண்டுகளில் 
இந்தியாவில் 10 ேகாடி ேபர் ேவைலயற்றவர்களாக 
இருப்பர். எனேவ திறன் வளர்ப்பில் இந்தியா 
கவனம் ெசலுத்த ேவண்டியது அவசியம்.

 அஜித் ஐசக், தைலவர், குெவஸ் கார்ப் லிமிெடட் 

சர்வேதச அளவில் அதிகரித்து வரும் கச்சா எண்ெணய் 
விைலக்கு எதிர்க்கட்சி தைலவர்களின் 
ெதாைலக்காட்சி ேபட்டிகள், ட்விட்டர் 
பதிவுகளால் தீர்வு காண முடியாது.

 அருண் ேஜட்லி, நிதியைமச்சர் 

 வாராக்கடைன 15 சதவீதமாக குைறக்க இலக்கு 
  ேதனா வங்கி சிஇஓ கர்ணம் ேசகர் தகவல் 

  ெசன்ைன 
 நடப்பாண்டு இறுதிக்குள் வங்கி
யின் வாராக்கடைன  15 சதவீத
மாக குைறக்க ேதனா வங்கி இலக்கு 
ைவத்துள்ளது. இந்த தகவைல 
வங்கியின் நிர்வாக இயக்கு
நரும், தைலைமச் ெசயல் அதிகாரி
யுமான கர்ணம் ேசகர் ெதரி
வித்தார்.  

ேதனா வங்கி, விஜயா
வங்கி,  ேபங்க் ஆப் பேராடா
ஆகிய வங்கிகைள இைணக்கப்
படுவதற்கான நடவடிக்ைககள் 
ெதாடங்கியுள்ள நிைலயில் இந்த 
தகவைல அவர் கூறியுள்ளார்.  
இது ெதாடர்பாக அவர் ேமலும் 
கூறியதாவது: 

இந்திய வங்கித் துைறக்கு 
வாராக்கடன் சுைம மிகப் ெபரிய 
அழுத்தங்கைள உருவாக்கியுள்
ளது.  இதனால் சிறிய வங்கிகளின்  
ெசயல்பாடுகளில் ேதக்கம் 
உள்ளது. இந்த நிைலயில் மூன்று 
ெபாதுத்துைற  வங்கிகைள 

இைணக்க அரசு நடவடிக்ைக 
எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் 
இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்
ெபரிய ெபாதுத்துைற  வங்கி 
உருவாகும்.  புதிய ெபரிய வங்கி
யினால் வங்கிச் ேசைவகளில் 
புதிய மாற்றங்களும் உருவாகும் 
என்றார். 

இைணப்பு நடவடிக்ைககள் 
அடுத்த மூன்று காலாண்டுகளில் 
முடிவைடயும் என எதிர்பார்க்

கலாம். எனினும் ஆரம்ப ேவைல
கள் ெதாடங்கி விட்டன.  மூன்று 
வங்கிகளும்  இைணப்புக்காக தனித் 
தனி குழுைவ உருவாக்கியுள்ளன.

தற்ேபாது ேதனா வங்கியின் 
வாராக்கடன் 22 சதவீதமாக உள்
ளது. நடப்பு நிதியாண்டு இறுதிக்
குள் இதைன 15 சதவீதமாக 
குைறக்க இலக்கு ைவத்துள்
ேளாம்.  ரிசர்வ் வங்கியின் 
நடவடிக்ைககள் காரணமாக 
தற்ேபாது கடன் அளிப்பது நிறுத்தப்
பட்டுள்ளது. எனினும் வாராக்
கடைன வசூலிப்பதற்கான நட
வடிக்ைககைள தீவிரப்படுத்தியுள் 
ேளாம்.   எங்களது ெடபாசிட் 
வளர்ச்சி 40 சதவீதமாக உள்ளது. 
இதைன ேமலும் 5 சதவீதம் 
உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ேளாம் 
என்றார்.

வாராக்கடைன குைறப்பதற்
கான நடவடிக்ைககளில் வங்கிப் 
பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் 
என்றும் குறிப்பிட்டார். 

 ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் புதிய 
இயக்குநர் குழுவுக்கு பாதுகாப்பு  
   என்சிஎல்டி தீர்ப்பாயத்திடம் அரசு ேகாரிக்ைக 

  மும்ைப 
 ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் நிறு
வனத்தின் புதிய இயக்குநர் 
குழுவுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கு
மாறு ேதசிய நிறுவனங்கள் சட்ட 
தீர்ப்பாயத்திடம் நிறுவனங்கள் 
விவகாரத்துைற அைமச்சகம் 
ேகாரிக்ைக ைவத்துள்ளது. 

ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் நிறு
வனம் திவாலாகும் நிைலயில் 
இருப்பதால், நிறுவனங்கள் விவ
காரத்துைற அைமச்சகம் அந்நிறு
வனத்தின் நிர்வாகத்ைத மாற்றி 
அைமத்தது. நிறுவனத்தின் தைல
வராக உதய் ேகாடக் நியமிக்கப்
பட்டார். அவரது தைலைமயில் ஏழு 
ேபர் ெகாண்ட புதிய இயக்குநர் 
குழுவும் அைமக்கப்பட்டது. ஐஎல் 
அண்ட் எஃப்எஸ் நிறுவனத்தின் நிதி 
நிைலைய மறுகட்டைமப்பதற்கான 
முயற்சிகள் குறித்து புதிய

இயக்குநர் குழு ஆேலாசித்து
வருகிறது.  

இந்நிைலயில் ஐஎல் அண்ட்
எஃப்எஸ் நிறுவன நிதி நிைல
விவகாரத்தில் புதிதாக அைமக்கப்
பட்டுள்ள இயக்குநர் குழுவுக்கு 
எந்தவிதமான குற்றவியல் விசா
ரைணேயா, அபராதேமா, தண்ட
ைனேயா வழங்கப்படாமல் பாது
காக்க ேவண்டும் என்று ேதசிய
நிறுவனங்கள் சட்ட தீர்ப்பாயத்
திடம் நிறுவனங்கள் விவகாரத்
துைற அைமச்சகம் ேகட்டுக்
ெகாண்டுள்ளது. 

ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் நிறு
வனத்தின் கீழ் 348 துைண நிறு
வனங்கள் உள்ளன. மார்ச் 2018 நில
வரப்படி ெமாத்த கடன் நிலுைவ
ரூ. 91 ஆயிரம் ேகாடியாக உள்ளது.
இது ேமலும் அதிகரிக்கலாம்
என்று கூறப்படுகிறது.  

ெதாைலத்ெதாடர்பு நிறுவனங்கள்  ஆதாைர 
பயன்படுத்த அனுமதிக்கலாம்: ேஜட்லி  

  புதுெடல்லி  
ெதாைலத்ெதாடர்பு நிறுவனங்கள்  
மற்றும் வங்கிகள் ஆதார் எண்
இைணப்ைபத் ெதாடர்ந்து ெசயல்
படுத்த அனுமதிக்கப்படலாம் என 
நிதி அைமச்சர் அருண் ேஜட்லி 
ேநற்று அறிவித்துள்ளார்.  

ஆதார் எண் ெதாடர்பாகப் பல்
ேவறு சிக்கல்கள் இருந்த நிைல
யில் ஆதார் எண் அவசியமா 
இல்ைலயா என்ற குழப்பம் 
நீடித்துவந்தது. இதுெதாடர்பான 
வழக்கு கடந்த மாதம் உச்ச
நீதிமன்றத்தில் விசாரைணக்கு 
வந்தது. அப்ேபாது அரசு ெதாடர்
பான விவகாரங்களுக்கு மட்டுேம
ஆதார் இைணப்பு அனுமதிக்கப்

படுவதாகவும், ெதாைலத்
ெதாடர்பு நிறுவனங்கள், வங்கிகள்
ேபான்ற தனியார் நிறுவனங்கள்
ஆதார் எண் பயன்படுத்துவைத 
தைட ெசய்வதாகவும் உச்சநீதி
மன்றம் உத்தரவிட்டது. இைத
யடுத்து யுஐடிஏஐ அைமப்பு ஆதார் 
எண் இைணப்புக்குப் பதிலாக 
மாற்று திட்டத்ைத ேயாசிக்கு
மாறு ெதாைலத்ெதாடர்பு நிறுவனங் 
கைளக் ேகட்டுக் ெகாண்டது. 

ஆனால், தற்ேபாது மத்திய 
அரசு ெதாைலத்ெதாடர்பு 
நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கி
கள் ஆதார் இைணப்ைபச் ெசயல்
படுத்த அனுமதி வழங்கப்படலாம் 
என்று நிதி அைமச்சர் அருண் 

ேஜட்லி கூறியுள்ளார். 
அப்ேபாது அவர் கூறியதாவது, 

உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு சரி
யானது. ஆதார் என்பது குடிமக
னின் அைடயாளம் அல்ல. ஆனால்,
அரசின் சலுைககள், மானியங்கள் 
உள்ளிட்ட பல்ேவறு வசதிகைள 
உரிய நபருக்குக் ெகாண்டு 
ேசர்ப்பதுதான் ஆதாரின் ேநாக்கம்.
இைதச் ெசயல்படுத்த வங்கிக் 
கணக்கு, ெமாைபல் எண் ேபான்ற
வற்றுடன் ஆதார் எண் இைணக்கப்
படுவது அவசியமாக உள்ளது. 

ஆதார் சட்டத்தில் பிரிவு 57ல்
ஒப்பந்தத்தின் ேபரில் ெசயல்
படுத்தலாம் என்பைதத்தான் நீதி
மன்றம் நீக்கியிருக்கிறது. ஆனால், 

சரியான சட்டத்தின்கீழ் ஆதார் 
இைணப்ைபச் ெசயல்படுத்தலாம் 
என்பைத அனுமதித்துள்ளது.  

ெமாைபல் எண் இைணப்பு மூலம் 
கிைடக்கும் தகவல்கைள ேவறு 
எந்த வைகயிலும் நம்மால் ெபற 
முடியாது. எனேவ ெமாைபல் எண் 
மற்றும் வங்கிக் கணக்கு இரண்டும் 
ஆதார் இைணப்பில் தவிர்க்க
முடியாதது என்று கூறியுள்ளார். 
ஆனால், இதற்கு தனியாக சட்டம்
ஏதும் இயற்றப்படுமா என்பது 
குறித்து எதுவும் அவர் ெதரிவிக்க 
வில்ைல. நீதிமன்றம் ஒன்று ெசால்ல,
அரசு ேவெறான்று ெசால்கிறது. 
இதனால் ஆதார் குறித்த குழப்பம் 
மீண்டும் ஆரம்பித்துள்ளது. 

 நீர்நிைல ஆக்கிரமிப்புகைள அகற்றாவிட்டால்  

 ேகரளாைவப்ேபால் தமிழகமும் பாதிப்ைப சந்திக்கும் 
  உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எச்சரிக்ைக; 5 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ேநரில் ஆஜராக உத்தரவு 

  மதுைர 
 தமிழகத்தில் நீர்நிைலகளில் உள்ள ஆக்கிர
மிப்புகைள அகற்ற இனியும் நடவடிக்ைக 
எடுக்காவிட்டால், அண்ைமயில் ேகரளாவில் ஏற்
பட்டதுேபால் ெவள்ளப் பாதிப்ைப சந்திக்க 
ேநரிடும் என உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 
எச்சரித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு நீர்நிைலகள் பாதுகாப்பு மற்றும்
ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுதல் சட்டப்படி மதுைர
மாவட்டத்தில் உள்ள அைனத்து நீர்நிைல
களின் கால்வாய்களில் காணப்படும் ஆக்கிர
மிப்புகைள அகற்றக்ேகாரி வழக்கறிஞர் 
என்.அருண்நிதி உயர் நீதிமன்ற கிைளயில் 
ெபாதுநலன் மனு தாக்கல் ெசய்துள்ளார்.

இந்த மனு நீதிபதி டி.ராஜா, கிருஷ்ணன் 
ராமசாமி அமர்வில் விசாரைணக்கு வந்தது. 
மனுதாரர் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் வீரா
கதிரவன் வாதிடும்ேபாது, மதுைர மாவட்டத்
தில் அதிகாரிகளின் துைணயுடன் பலர் 
நீர்நிைலகைள ஆக்கிரமித்துள்ளனர். பல 
இடங்களில் நீர்நிைலப் பகுதியில் தனியார் 
ெபயருக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நீர்நிைலகளில் ெதாடரும் ஆக்கிரமிப்பு
களால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குைறந்துவிட்டது. 
ைவைக நதி கைரப் பகுதியில் உள்ள 

ஆழ்துைள கிணறுகளில் கூட தண்ணீர் 
இல்லாத நிைல உள்ளது. 700 முதல் ஆயிரம் 
அடி வைர ஆழ்குழாய் கிணறு அைமத்தாலும் 
தண்ணீர் கிைடப்பதில்ைல. மதுைர மட்டுமின்றி 
ராமநாதபுரம், சிவகங்ைக, ேதனி, திண்டுக்கல் 
மாவட்டங்களிலும் நீர்நிைல ஆக்கிரமிப்புகள் 
அதிகரித்துள்ளன. அவற்ைற அகற்றி 
நீர்நிைலகைள பாதுகாக்க நடவடிக்ைக எடுக்க 
உத்தரவிட ேவண்டும் என்றார்.

இைதயடுத்து நீதிபதிகள் பிறப்பித்த 
உத்தரவு: தமிழகத்தில் நீர் நிைலகளில் 
உள்ள ஆக்கிரமிப்புகைள கணக்ெகடுத்து, 
அவற்ைற அகற்ற ேவண்டும் என 2005-ல் 
உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அேதேபால் 
2010-ல் மற்ெறாரு வழக்கில், அைனத்து நீர் 
நிைலகைளயும் வாழும் தைலமுைற, எதிர்கால 
தைலமுைறயின் நலைன கருத்தில் ெகாண்டு 
பாதுகாக்க ேவண்டும், ஆக்கிரமிப்புகைள 
அகற்ற ேவண்டும், நீர்நிைலகள், நீர்ப்பிடிப்பு 
பகுதிகள், நீர்நிைல புறம்ேபாக்கு பகுதிகளில் 
கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு அனுமதி வழங்கக் 
கூடாது, பட்டா வழங்கக் கூடாது என உயர் 
நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் மைழ காலங்களில் ஒவ்ெவாரு 
ஆண்டும் கல்லைண வழியாக 120 டிஎம்சி 

தண்ணீர் வீணாகக் கடலில் கலக்கிறது. மற்
ெறாரு பக்கம் காவிரி, முல்ைல ெபரியாறு தண்
ணீருக்காக அரசு ேபாராடி வருகிறது. நீர்
நிைலகைள பாதுகாக்க இனிேமலும் நட
வடிக்ைக எடுக்காமல் இருந்தால், அண்ைமயில் 
ேகரளாவில் ஏற்பட்டதுேபான்ற ெவள்ள  
பாதிப்ைப தமிழகம் சந்திக்க ேநரிடும்.

நீர்நிைல பாதுகாப்பு குறித்து ெதரிவிக்க 
மதுைர, ராமநாதபுரம், சிவகங்ைக, ேதனி, 
திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர்கள், மதுைர 
எஸ்.பி, ெபாதுப்பணித் துைற கண்காணிப்பு 
(நீர்வள ஆதாரப் பிரிவு) ெபாறியாளர், 
ெசன்ைன தைலைமப் ெபாறியாளர் (நீர்வள 
ஆதாரப் பிரிவு) ஆகிேயார் அக்.11-ல் 
நீதிமன்றத்தில் ேநரில் ஆஜராக ேவண்டும்.

மதுைர நீர்நிைலகள் வைரபடத்ைத ஆய்வு 
ெசய்தேபாது, ெதன்கைர கண்மாய், ேமலமைட 
கண்மாய், சின்ன கண்மாய், ெபரிய கண்மாய், 
திருப்பரங்குன்றம் கண்மாய், ெசல்லூர் 
கண்மாய், தத்தேனரி கண்மாய்  ஆகியைவ 
முழுைமயாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது 
ெதரிகிறது. இந்த ஆக்கிரமிப்புகைள அகற்ற 
எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைககைள அதிகாரிகள் 
ெதரிவிக்க ேவண்டும். இவ்வாறு நீதிபதிகள் 
உத்தரவில் கூறியுள்ளனர். 

 கீழடியில் அகழாய்வு நடத்திய 

 அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா 
ஆய்வறிக்ைக தயாரிக்க திடீர் தைட 
  மத்திய ெதால்லியல் துைற நடவடிக்ைகயால் ெவடித்த சர்ச்ைச 

  சுப. ஜனநாயக ெசல்வம் 
  சிவகங்ைக  

சிவகங்ைக மாவட்டம், கீழடியில், 
மத்திய ெதால்லியல் துைறயின் 
ெபங்களூரு அகழாய்வுப் பிரிவு 
கண்காணிப்பாளர் ேக.அமர்நாத் 
ராமகிருஷ்ணா 2015, 2016-ம் ஆண்டு
களில் கீழடியில் அகழாய்வு ேமற்
ெகாண்டார். இந்நிைலயில், அதில் 
கண்டறியப்பட்ட ெதால்ெபாருட்
கள் ெதாடர்பான ஆய்வறிக்ைகைய 
அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா தயாரிக்க 
மத்திய ெதால்லியல் துைற திடீர் 
தைட விதித்துள்ளது சர்ச்ைசைய 
உருவாக்கி  உள்ளது.

கீழடியில் அமர்நாத் ராம
கிருஷ்ணா ேமற்ெகாண்ட ஆய்வு
மூலம் தமிழகத்தில் சங்ககால
நகரம் ஒன்று இருந்தது கண்டறியப்
பட்டது.  ேமலும்  5,800 ெதால்லியல்  
ெபாருட்கள் கிைடத்தன. இதில்
இரண்டு ெபாருட்கைள அெம
ரிக்காவில் உள்ள கார்பன் பகுப்
பாய்வு ைமயத்துக்கு அனுப்பி பரி
ேசாதித்ததில் அந்தப் ெபாருட்
கள்  சுமார் 2500 ஆண்டுகள்  பழைம
யானது  என  உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

இதன் மூலம்  பழங்கால தமிழர்
கள்   நகர  நாகரிகங்களுடன் வாழ்ந்த
சான்றுகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டன.

இந்நிைலயில், 3-ம் ஆண்டு அக
ழாய்வு ேமற்ெகாள்ளவிருந்த கண்

காணிப்பாளர் அமர்நாத் ராம 
கிருஷ்ணா திடீெரன அசாம் மாநிலத்
துக்கு  இடமாற்றம் ெசய்யப்
பட்டார். இதனால்,  கீழடி 
அகழாய்ைவ மத்திய அரசு முடக்கு
வதாக  சர்ச்ைச ஏற்பட்டது.  பின்னர்,
ராமன் ேமற்ெகாண்ட ஆய்வி
லும் 7  ஆயிரத்துக்கும் ேமற்பட்ட 
ெதால்ெபாருட்கள் கிைடத்தன.

திடீர் தைட
இதனிைடேய, அமர்நாத் ராம

கிருஷ்ணா அகழாய்வில் கண்
ெடடுக்கப்பட்ட 5,800 ெபாருட்கள்
ெபங்களூருவிலும், ெசன்ைனயி
லும் பாதுகாப்பாக சீல் ைவக்கப்
பட்டுள்ளன. தற்ேபாது அதன் 
ஆய்வறிக்ைகைய தயார் ெசய்ய 
அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு 
மத்திய ெதால்லியல் துைற திடீர்
தைட விதித்துள்ளது.  அவருக்குப்
பதிலாக அேத பிரிவின் கண்

காணிப்பாளரான ஆந்திராைவச் 
ேசர்ந்த ெலட்சுமி  என்பவைர 
ஆய்வறிக்ைக தயாரிக்க உத்தர
விட்டுள்ளனர்.

இதுெதாடர்பாக தமுஎகச மாநி
லத் தைலவரும், எழுத்தாளருமான  
சு.ெவங்கேடசன் கூறியதாவது:

கீழடியில் நடந்த ஆய்வு  சங்க 
காலத்தில் தமிழகத்தில் ெசழிப்புற்ற 
நகர நாகரிகம் இருந்தைத 
உறுதிப்படுத்தியது.  இதன் காலம் 
கி.மு. 2-ம் நூற்றாண்டு என்பதும் 
நிரூபணமானது. ஆனால், ேவத 
நாகரிகேம இந்தியாவின் பூர்வ நாக
ரிகம் என்று நிரூபிக்க முயலும்  சில
ருக்கு கீழடி ஆய்ைவயும், அதன்
கண்டுபிடிப்புகைளயும் ஏற்க முடிய
வில்ைல. எனேவ  அமர்நாத் ராம
கிருஷ்ணாவுக்கு தைட விதித்
துள்ளனர் என்றார்.

இதுெதாடர்பாக, ெதால்லியல்
துைறயில் ஓய்வுெபற்ற அதிகாரி
ஒருவர் கூறியதாவது:  மத்திய 
அரசின் ெதால்லியல்துைறயின் 
ெசயல்பாட்டில் உள்ேநாக்கம் 
உள்ளது. ெதான்ைமயான நகர,
நாகரிகத்துக்குச்  ெசாந்தக்காரர்கள்
தமிழர்கள் என்பைத அறிவியல்
பூர்வமாக நிரூபிக்கும் வாய்ப்ைப 
மத்திய அரசு தடுப்பதுேபால 
உள்ளது என்றார்.

தமிழர் ேதசிய முன்னணி தைல
வர் பழ.ெநடுமாறன் ெவளியிட்
டுள்ள அறிக்ைகயில், கீழடியின்
ஆய்வில் அறியப்பட்டுள்ள உண்
ைமகள் ெவளிவந்தால், இந்திய
வரலாற்றின் திைசேய மாறிப் 
ேபாகும் என மத்திய அரசு அஞ்சு
வதால்தான் இவ்வாறு 
ெசய்வதாக குற்றம் சாட்டு
கிேறன் என்று ெதரிவித்துள்ளார்.              

  ேக. அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா  பழ.ெநடுமாறன்  சு.ெவங்கேடசன்

 ஐடிபிஐ வங்கி தைலவராக 
ராேகஷ் சர்மா நியமனம் 

  புதுெடல்லி 
 ஐடிபிஐ வங்கி தைலவர் மற்றும் 
தைலைம ெசயல் அதிகாரியாக 
மூத்த வங்கியாளர் ராேகஷ் 
சர்மாைவ அரசு நியமித்துள்ளது. 
இவர் ஆறு மாதகாலத்துக்கு 
இந்தப் ெபாறுப்பில் நீடிப்பார் 
என்று ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐடிபிஐ வங்கியில் 
ெபரும்பான்ைம பங்கு அரசு 
வசம் உள்ளது. ஐடிபிஐ வங்கி 
ெதாடர்ந்து நிதி ெநருக்கடிையச் 
சந்தித்து வருகிறது. கடந்த நிதி 
ஆண்டில் இது ரூ. 8,237.92 ேகாடி 
நிகர நஷ்டத்ைத அைடந்துள்ளது. 
அதற்கு முந்ைதய நிதி ஆண்டில் 
ரூ. 5,158 ேகாடியாக இதன் நிகர 
நஷ்டம் இருந்தது.

இந்நிைலயில் கடந்த வியாழன் 
அன்று ஐடிபிஐ வங்கியின் 26 
சதவீத பங்குகைள ரூ. 12 ஆயிரம் 
ேகாடிக்குப் ெபற்றுக்ெகாள்வதாக 

எல்ஐசி அறிவித்தது. எனேவ 
வங்கியின் ெபரும்பான்ைம பங்கு
கைள எல்ஐசி வசம் மாற்று
வதற்கான முயற்சியில் அரசு 
இறங்கியுள்ளது. இதற்காக தற்
ேபாது இதன் தைலவர் பதவியில் 
ராேகஷ் சர்மாைவ நியமித்துள்ளது. 
ஆறு மாத காலத்துக்கு இவர் 
இந்தப் பதவியில் இருப்பார். 

  கர்ணம் ேசகர்

  ெடல்லியில் ெமர்சிடஸ் ஏஎம்ஜி ஜி 63 மாடல் காைர அறிமுகம் ெசய்கிறார் நிறுவனத்தின் விற்பைனப் பிரிவு துைணத் தைலவர் 
ைமக்ேகல் ஜாப். இதன் விைல ரூ. 2.19 ேகாடியாகும்.

  ராேகஷ் சர்மா

  கீழடியில் நைடெபற்ற அகழ்வாராய்ச்சிப் பணி.  (ேகாப்பு படம்)

   5 மீன்பிடித் துைறமுகங்களில் 

 ரூ.8 ேகாடி ெசலவில் ஐஸ் கட்டி உற்பத்தி ஆைலகள்   
  ப.முரளிதரன் 
  ெசன்ைன 

 மீன்வளத் துைற சார்பில் ேதங்காய்
பட்டினம், குளச்சல், தூத்துக்
குடி, நாகப்பட்டினம், மூக்ைகயூர் 
ஆகிய 5 துைறமுகங்களில் ரூ.8 
ேகாடி ெசலவில் ஐஸ்கட்டிகள் 
உற்பத்தி ெசய்யும் ஆைலகள் 
நிறுவப்பட உள்ளன.  இதன்மூலம், 
மீனவர்களுக்கு  குைறந்த விைல 
யில்  ஐஸ்கட்டிகள் கிைடக்கும். 

தமிழகத்தில் தற்ேபாது 9 
ெபரிய துைறமுகங்கள் உள்ளன. 
ேமலும், 6,500 விைசப்படகுகளும், 
39 ஆயிரம் நாட்டுப் படகுகளும் 
உள்ளன. 10 லட்சத்துக்கும் ேமற்
பட்டவர்கள் மீன்பிடி மற்றும் அைதச் 
சார்ந்த ெதாழில்களில் ஈடுபட்டு 
வருகின்றனர். இந்நிைலயில்,  
மீன்பிடி ெதாழிைல ஊக்குவிக்க 
தமிழக அரசு பல்ேவறு திட்டங்கைள 
ெசயல்படுத்தி வருகிறது. அதன் 

ஒருபகுதியாக, மீன்வளத் துைற
சார்பில் 5 மீன்பிடித் துைற 
முகங்களில் ஐஸ்கட்டிகைள 
உற்பத்தி ெசய்யும் ஆைலகள் 
அைமக்கப்பட உள்ளன.

இதுகுறித்து, மீன்வளத் துைற 
அதிகாரி ஒருவர் ‘இந்து தமிழ்’ 
நாளிதழிடம் கூறியதாவது:

மீனவர்களில் சிலர் அண்ைமக் 
கடலிலும், சிலர் தங்கு கடல் 
என அைழக்கப்படும் ஆழ்கடல் 
பகுதிகளிலும் ெசன்று மீன் 
பிடிக்கின்றனர். அண்ைமக் கடல் 
பகுதியில் மீன்பிடிக்கச் ெசல்லும் 
மீனவர்கள்  ஓரிரு நாட்களிலும், 
ஆழ்கடலுக்குச் ெசல்பவர்கள் 
10 முதல் 20 நாட்கள் கழித்தும் 
கைர திரும்புகின்றனர். இவ்வாறு 
கடலுக்குச் ெசல்லும் மீனவர்கள் 
தாங்கள் பிடிக்கும் மீன்கைள 
ெகடாமல் பாதுகாக்க  படகில் 
ஐஸ் கட்டிகைள உடன் எடுத்துச் 
ெசல்கின்றனர். இதற்காக, 

குைறந்தபட்சம் ஒரு டன் முதல் 
அதிகபட்சமாக 10 டன் வைர 
ஐஸ்கட்டிகைள அவர்கள் எடுத்துச் 
ெசல்கின்றனர்.

இதற்காக மீனவர்கள்  
துைறமுகத்துக்கு ெவளிேய உள்ள 
தனியார்  ஆைலகளில் இருந்து 
ஐஸ் கட்டிகைள ெகாள்முதல் ெசய்
கின்றனர்.

இந்நிைலயில், தமிழக அரசு 
தமிழ்நாடு மாநில தைலைம 
மீன்வள கூட்டுறவு இைணயம் 
மூலம் மீனபிடித் துைறமுகத்துக்குள் 
ஐஸ்கட்டிகைள உற்பத்தி ெசய்யும் 
ஆைலகைள அைமக்க உள்ளது. 
முதற்கட்டமாக, கன்னியாகுமரி 
மாவட்டத்தில் உள்ள ேதங்காய் 
பட்டினம், குளச்சல், தூத்துக்குடி, 
நாகப்பட்டினம் மற்றும் ராமநாதபுரம் 
மாவட்டத்தில் உள்ள மூக்ைகயூர் 
மீன்பிடி துைறமுகங்களில் இந்த 
ஆைலகள் தலா ரூ.1.6 ேகாடி 
என ெமாத்தம் ரூ.8 ேகாடி 

ெசலவில் அைமக்கப்பட உள்ளன. 
இதற்கான நிதி ஒருங்கிைணந்த 
கூட்டுறவு வளர்ச்சி  திட்ட நிதியில் 
இருந்து ெபறப்படும்.

இந்த ஆைலயில், நாெளான் 
றுக்கு  30 டன் எைடயளவு 
ஐஸ்கட்டிகள் உற்பத்தி ெசய்
யப்படும். இந்த ஐஸ்கட்டிகள் 
ெவளிச்சந்ைதயில் விற்கப் 
படுவைத விட குைறந்த விைலயில் 
விற்பைன ெசய்யப்படும். இதன் 
மூலம், மீனவர்கள் குைறந்த 
விைலயில் ஐஸ்கட்டிகைள ெபற்று 
நல்ல முைறயில் மீன்கைள 
ெகட்டுப்ேபாகாமல் பதப்படுத்தி 
தரமானதாக ெபாதுமக்களுக்கு 
விற்பைன ெசய்ய முடியும். அடுத்தக் 
கட்டமாக, ெசன்ைன உள்ளிட்ட 
மற்ற மீன்பிடி துைறமுகங்களிலும் 
இந்த ஐஸ்கட்டி உற்பத்தி 
ஆைலைய அைமக்க முடிவு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது என்று அவர் 
ெதரிவித்தார். 
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ேதசியவாத  காங்கிரஸ் தைலவர் சரத் பவார் இனி 
மக்களைவ ேதர்தலில் ேபாட்டியிட மாட்ேடன் என 
2014-ம் ஆண்டிேலேய அறிவித்து விட்டார். எனேவ 
2019 ேதர்தலில் அவர் ேபாட்டியிட மாட்டார்.

 ஜிேதந்திர அஹ்வத், ேதசியவாத காங். மூத்த தைலவர் 

விவசாயிகளின் வருவாைய இரட்டிப்பாக்குவேத 
உ.பி. பாஜக அரசின் ேநாக்கம். இதற்காக விவசாயிகள், 
நிபுணர்கள், விஞ்ஞானிகள், ேவளாண் நிறுவனங்கைள 

ஒருங்கிைணக்கும் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும்.

 சூர்ய பிரதாப் சாகி, உ.பி. ேவளாண் அைமச்சர் 
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CH-X

 குரங்குடன் ேபருந்ைத ஓட்டியவர் சஸ்ெபண்ட் 
 ெபங்களூரு:   கர்நாடகாவில் அரசுப் 
ேபருந்ைத குரங்ைக ைவத்து 
ஓட்டிய ஓட்டுநர் பணியிைட நீக்கம் 
(சஸ்ெபண்ட்) ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.
கர்நாடக மாநிலம் தாவணெகேரயில் 
உள்ள லட்சுமிபுராைவ ேசர்ந்தவர் பிரகாஷ் 
(37). இவர் கர்நாடக மாநில  அரசுப் 
ேபாக்குவத்து கழகத்தில் (ேகஎஸ்ஆர்டிசி) 
ஓட்டுநராக பணியாற்றி வருகிறார். 
இவர் கடந்த சில மாதங்களாக  குரங்கு 
ஒன்ைற வீட்டில் வளர்த்து வருகிறார். 
அதற்கு வீட்டு ேவைலகைள ெசய்யவும், 
கார் ஓட்டவும் அவர் பயிற்சி அளித்ததாக 
ெதரிகிறது. இந்நிைலயில் கடந்த சில 
தினங்களுக்கு முன், தான் ஓட்டுநராக பணியாற்றும் ேபருந்தில் குரங்ைக 
அைழத்து வந்துள்ளார். ேமலும் அைத அருகில் அமரைவத்து ேபருந்ைத 
இயக்கினார். அப்ேபாது ஓட்டுநர் பிரகாஷ் கியர் மற்றும் பிேரக்ைக மட்டும் 
கட்டுப்பாட்டில் ைவத்துக்ெகாள்ள குரங்கு ஸ்டியரிங்ைக பிடித்து லாவகமாக 
ஓட்டியது. இது வியப்பாக இருப்பினும், ேபருந்தில் பயணித்தவர்கள் 
இதனால் அச்சமைடந்தனர். சிலர் தங்கள் ெசல்ேபானில் படம் பிடித்து சமூக 
வைலதளங்களில் பதிவிட்டனர். இந்த வீடிேயா ைவரலாகி, பரபரப்ைப 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிைலயில் பணியில் அலட்சியமாக ெசயல்பட்டதாக 
கூறி ஓட்டுநர் பிரகாைஷ ேபாக்குவரத்துக் கழக நிர்வாகம் பணியிைட 
நீக்கம் ெசய்துள்ளது. ேமலும் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரித்து அறிக்ைக 
அளிக்கும்படி தாவணெகேர பணிமைன அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.       

 ேபராயரின் நீதிமன்ற காவல்  நீட்டிப்பு 
 ேகாட்டயம்:   ேகரளாவில் பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் ைகது 
ெசய்யப்பட்ட ேபராயர் பிராங்ேகா மூலக்கல்லின் நீதிமன்றக் காவல் 
ேநற்று ேமலும் 14 நாட்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது.
ேராமன் கத்ேதாலிக்க திருச்சைபயின் ஜலந்தர் மைறமாவட்ட ேபராயர் 
பிராங்ேகா மூலக்கல் (54). இவர் மீது ேகரளாவின் ேகாட்டயம் மாவட்டம், 
குருவிளங்காடு கான்ெவன்ட்ைடச் ேசர்ந்த கன்னியாஸ்திரி ஒருவர் 
பாலியல் பலாத்கார புகார் அளித்தார். இது ெதாடர்பாக பிராங்ேகா 3 நாள் 
விசாரைணக்கு பிறகு கடந்த மாதம் 21-ம் ேததி ைகது ெசய்யப்பட்டார். 
இைதயடுத்து அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, ேகாட்டயம் மாவட்டம், 
பலா கிைளச் சிைறயில் அைடக்கப்பட்டார்.
இந்நிைலயில் அவரது நீதிமன்றக் காவல் முடிவுக்கு வந்தைத ெதாடர்ந்து 
அங்குள்ள மாஜிஸ்திேரட் நீதிமன்றத்தில் ேநற்று ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். 
இைதயடுத்து பிராங்ேகாவின் நீதிமன்றக் காவைல வரும் 20-ம் ேததி வைர 
நீட்டித்து மாஜிஸ்திேரட் உத்தரவிட்டார். ேபராயர் பிராங்ேகாவின் ஜாமீன் 
மனுைவ ேகரள உயர் நீதிமன்றம் கடந்த  புதன்கிழைம நிராகரித்தது.  
இந்நிைலயில் பிராங்ேகாவின் வழக்கறிஞர்கள் மீண்டும் உயர் நீதிமன்றத்ைத 
அணுகவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. - பிடிஐ       

 காஷ்மீரில்  பஸ் கவிழ்ந்து 20 ேபர் பலி 
 ஜம்மு:   ஜம்மு-காஷ்மீரில் பள்ளத்தாக்கில் பஸ் கவிழ்ந்து 
விபத்துக்குள்ளானதில் அதில் பயணம் ெசய்த 20 ேபர் சம்பவ 
இடத்திேலேய பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 16 ேபர் படுகாயமைடந்தனர்.
ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் பனிஹால் பகுதியிலிருந்து ரம்பான் நகைர ேநாக்கி 
ேநற்று காைல மினி பஸ் ஒன்று ெசன்று ெகாண்டிருந்தது. அதில் 36 ேபர் 
பயணம் ெசய்தனர். இந்நிைலயில், ஜம்மு-நகர் ெநடுஞ்சாைலயில் 
ெசன்று ெகாண்டிருந்தேபாது, எதிர்பாராதவிதமாக அங்கிருந்த மைலப் 
பள்ளத்தாக்கில் பஸ் கவிழ்ந்தது. இதைனக் கண்ட அப்பகுதியினர், 
உடனடியாக அங்கு விைரந்து ெசன்று காயமைடந்தவர்கைள மீட்டனர். 
இதுகுறித்து தகவலறிந்த ேபாலீஸாரும், தீயைணப்புப் பைடயினருடன் 
வந்து மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். இந்த விபத்தில், பஸ்ஸில் பயணம் 
ெசய்த 20 ேபர் சம்பவ இடத்திேலேய உயிரிழந்தனர். ேமலும், 16 ேபர் பலத்த 
காயமைடந்தனர். இவர்கள், ஜம்முவில் உள்ள ராணுவ மருத்துவமைனயில் 
சிகிச்ைசக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலரது நிைலைம 
கவைலக்கிடமாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் ெதரிவித்துள்ளனர். இதனால் 
பலி எண்ணிக்ைக அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது. இந்த விபத்து 
குறித்து ஜம்மு ேபாலீஸார் வழக்குப் பதிவு ெசய்து விசாரைண நடத்தி 
வருகின்றனர். அளவுக்கு அதிகமாக பயணிகைள ஏற்றியேத விபத்துக்கு 
முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது.  - பிடிஐ       

 கருத்துச் சித்திரம் கருத்து: எம்.விக்ேனஷ், மதுைர

  வாசகர்கேள...  இந்த இடம் உங்களுக்கு. கருத்துச் சித்திரத்துக்கான உங்கள் எண்ணத்ைத முடிந்தவைரயில்
வைரந்ேதா, எழுத்தில் விவரித்ேதா அனுப்பிைவயுங்கள். சிறந்த கருத்துகைளச் சித்திரமாக்க எங்கள் ஓவியர் காத்திருக்கிறார். 
cartoon@thehindutamil.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்ேகா, 044-28552215 என்ற ெதாைலநகல் எண்ணுக்ேகா
உங்கள் எண்ணங்கைள அனுப்பலாம். பிரசுரிக்கப்படும் கருத்துச் சித்திரங்களுக்குத் தக்க சன்மானம் காத்திருக்கிறது.

உங்கள் அைலேபசி / ெதாைலேபசி எண் மற்றும் பின்ேகாடு ஆகியவற்ைறத் தவறாமல் குறிப்பிட்டு அனுப்பவும்.

 இந்தியாவில் ெமகா கூட்டணி ெவற்றி ெபறாது 
  மத்திய நிதியைமச்சர் அருண் ேஜட்லி கருத்து  

  புதுெடல்லி 
 இந்தியாவில் மகா கூட்டணி 
என்பது முயற்சித்துப் பார்த்து 
ேதால்விைய தழுவிய ஒரு 
திட்டமாகும் என்று நிதியைமச்சர் 
அருண் ேஜட்லி கூறினார்.

ெடல்லியில் பத்திரிைக நிகழ்ச்சி 
ஒன்றில் அருண் ேஜட்லி ேநற்று 
பங்ேகற்றார். அப்ேபாது அவர் 
கூறியதாவது:

இந்தியாவில் முன்னாள் பிரதமர்
கள் சரண் சிங், வி.பி.சிங், சந்திர
ேசகர், ஐ.ேக.குஜ்ரால், ேதவகவுடா 
ஆகிேயாரின் தைலைமயின் 
கீழ் மகா கூட்டணி முயற்சித்து 
பார்க்கப்பட்டு ேதால்வி அைடந்
துள்ளது. இந்தப் பரிேசாதைனயில் 
ெகாள்ைக பலியாகி விடுகிறது. 
அரசு சில மாதங்கேள நீடிக்கிறது. 
எனேவ மகா கூட்டணி என்பது 
ேகட்பதற்கு நன்றாக இருக்கும். 
ஆனால் அது முயற்சித்துப் 
பார்த்து ேதால்விைய தழுவிய 

ஒரு திட்டமாகும்.
இத்தைகய கூட்டணி வரும் 

2019-ல் அைமக்கப்படுமானால், 
வலிைமயான தைலவரின் கீழ் நிைல
யான அரசுக்கான கூட்டணிக்கும் 
முற்றிலும் ஒழுங்கற்ற கட்சிகளின் 
கூட்டணிக்கும் இைடயிலான 
ேதர்தலாக அது இருக்கும்.

இந்தியாவுக்கு வரலாறு மிகப்
ெபரிய வாய்ப்ைப அளித்துள்ளது. 

உலகளாவிய மந்தநிைல மற்றும் 
பிற பிரச்சிைனகள் இருந்தேபாதும் 
இந்தியா ெதாடர்ந்து ேவகமாக 
முன்ேனறி வருகிறது. எனேவ 
ஒழுங்கற்ற கட்சிகளின் கூட்டணிைய 
ேசாதித்துப் பார்ப்பதற்கு இது 
ேநரமல்ல. வங்கித் துைறயில் 
வாராக் கடன்கள் அதிகரித்ததற்கு 
ேமாடி அரேச காரணம் என 
காங்கிரஸ் தைலவர் ராகுல் காந்தி 
கூறுவைத நிராகரிக்கிேறன்.

2007-08-ல் ெபாதுத் துைற 
வங்கிகளின் கடன் ெதாைக ரூ.18 
லட்சம் ேகாடியாக இருந்தது. 
உலகளாவிய ெபாருளாதார மந்த
நிைல ெதாடங்கியவுடன் இது 
படிப்படியாக அதிகரித்து 2014-ல் 
ரூ.55 லட்சம் ேகாடியாக உயர்ந்தது. 
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் கடன் 
ெதாைகைய அதிகரிக்குமாறு 
வங்கிகைள முந்ைதய காங்கிரஸ் 
அரசு ேகட்டுக்ெகாண்டது. 

எனேவ தகுதியற்ற திட்டங்

களுக்கு கடன் அளிக்கப்பட்டது. 
அப்ேபாதுதான் வங்கிக் ெகாள்ைள 
ெதாடங்கியது. எனேவ பிரச்சிைன
யின் ெதாடக்கத்ைத காங்கிரஸ் 
தைலவர் புரிந்துெகாள்ள ேவண்
டும்.  ேமலும் கடன் ெதாைக திரும்ப
வராதேபாது, அந்த சுைமைய 
அரசு ஏற்காமல், கடைன தள்ளுபடி 
ெசய்யுமாறு வங்கிகளிடம் கூறியது 
மற்ெறாரு குற்றமாகும்.

உதாரணமாக, லண்டனுக்கு 
தப்பிச் ெசன்ற ஒருவரின் (விஜய் 
மல்ைலயா) விவகாரத்தில், 
அவருக்கு இரண்டாவது 
மறுசீரைமப்புக்கு உதவி ெசய்யவும் 
என்று ஸ்ேடட் வங்கிக்கு ரிசர்வ் 
வங்கி கடிதம் எழுதியுள்ளது. 
ஒருவரின் இரண்டாவது முயற்சிக்கு 
உதவ ேவண்டும் என்று ரிசர்வ் 
வங்கி ெசால்லும் அளவுக்கு 
ஒரு அைமப்ைப முந்ைதய 
அரசு நிர்வகித்துள்ளது. இவ்வாறு 
அருண் ேஜட்லி கூறினார்.       

  அருண் ேஜட்லி

 அலிகர் முஸ்லிம் பல்கைலக்கழகத்தில்

ஜின்னா படத்தால் மீண்டும் சர்ச்ைச 
  ஆர்.ஷபிமுன்னா 

  புதுெடல்லி 
 உத்தரபிரேதச மாநிலம் அலிகரில் 
சர் ைசயது அகமது கான் என்பவ
ரால் 1875-ல் அலிகர் முஸ்லிம் 
பல்கைலக்கழகம் ெதாடங்கப்பட்
டது. இந்தப் பல்கைலக்கழகத்தில் 
இருக்கும் மவுலானா ஆசாத் மத்திய 
நூலகத்தில் கடந்த அக்ேடாபர் 
2-ம் ேததி காந்தி ெஜயந்தியன்று 
ெதாடங்கிய கண்காட்சியில் 
மகாத்மா காந்தியுடன் முகம்மது 
அலி ஜின்னா இருப்பது ேபான்ற 
5 படங்கள் ைவக்கப்பட்டிருந்தன. 
இதற்கு அலிகர் ெதாகுதி பாஜக 
எம்.பி. சதிஷ் கவுதம், இந்துத்துவா 
அைமப்புகள்  எதிர்ப்பு ெதரிவித்தன. 
இைதயடுத்து, அந்தப் படங்கள் 
அகற்றப்பட்டன. ேமலும், அதன் 
நூலகரான முைனவர் அம்ஜத் 
அலிக்கு இதுெதாடர்பாக விளக்கம் 
ேகட்டு பல்கைல. நிர்வாகம் 
ேநாட்டீஸும் அனுப்பியுள்ளது.

காந்தியும், ஜின்னாவும் ஒன்றாக 
இருக்கும் 10-க்கும் ேமற்பட்ட 
புைகப்படங்கள் காந்தியின் 
அருங்காட்சியகத்தில் இன்றும் 
உள்ளன. அேதேபால், ெடல்லியின்
தீஸ் ஹசாரி மார்கில் உள்ள காந்தி 
ஸ்மிருதி உட்பட நாட்டின் பல்ேவறு 
இடங்களிலும் ஜின்னாவின் புைகப்
படங்கள் காட்சிக்கு ைவக்கப்பட்
டுள்ளன. ஆனால், அலிகர் முஸ்லிம் 
பல்கைல.யில் மட்டும் ஜின்னா
வின் புைகப்படங்களுக்கு இந்துத்
துவாவாதிகள் எதிர்ப்பு ெதரிவிப்ப
தன் பின்னணியில் அரசியல் 
இருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

இதுகுறித்து, ‘இந்து தமிழ்’ நாளி
தழிடம் அலிகர் பல்கைல வரலாற்
றுத்துைறயின் ேபராசிரியரான 
இர்பான் ஹபீப் கூறியதாவது:

இந்திய சுதந்திரப் ேபாராட்ட 
வரலாற்றில் காந்தியுடன் 
ஜின்னாவுடனான உறவு மிகவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 
எனேவ, அவர்கள் இருவரும் 

இடம்ெபற்ற புைகப்படங்கைள 
காட்சிக்கு ைவத்ததில் தவறில்ைல. 
சுதந்திரப் ேபாராட்ட 
காலக்கட்டத்தில், ஆங்கிேலயரிடம் 
மன்னிப்பு ேகட்ட ஆர்எஸ்எஸ் 
மற்றும் இந்து மகா சைபயினர் 
இதைன பிரச்சிைனயாக்குவது 
வியப்ைப அளிக்கிறது என அவர் 
ெதரிவித்தார்.

அலிகர் முஸ்லிம் பல்கைல.யில் 
ஜின்னா பட விவகாரம் எழுவது 
இது முதன்முைற அல்ல. அலிகர் 
முஸ்லிம் பல்கைலக்கழக மாணவர் 
ேபரைவயில் கவுரவ உறுப்பினராக 
காந்தி, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் 
ேபான்ற தைலவர்கைள ேபால் 
ஜின்னாவும் உள்ளார். இதனால், 
அப்ேபரைவயின் அரங்கில் 1938-ம் 
ஆண்டு முதல் ைவக்கப்பட்டுள்ள 
ஜின்னாவின் படத்திைன அகற்ற 
ேவண்டும் என கடந்த ேம மாதம் 
எதிர்ப்பு கிளம்பியது. தற்ேபாது 
மீண்டும் ஜின்னா புைகப்படம் 
ைவத்தது சர்ச்ைசயாகியுள்ளது.       

 காஷ்மீர் ைவஷ்ணவி ேதவி ேகாயிலுக்கு ெசல்ல புதிய பாைத 
 விைரவில் ேராப் கார் வசதி அறிமுகம்

   கத்ரா 
 ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள 
ைவஷ்ணவி ேதவி ேகாயிலுக்கு 
ெசல்ல புதிய பாைத 
அைமக்கப்பட்டுள்ளது. விைரவில் 
அங்கு ேராப் கார் வசதி அறிமுகம் 
ெசய்யப்பட உள்ளது.

காஷ்மீரின் ஜம்மு பகுதி கத்ரா 
நகருக்கு அருகில் உலக பிரசித்தி 
ெபற்ற ைவஷ்ணவி ேதவி குைகக் 
ேகாயில் உள்ளது. திருப்பதிக்கு 
அடுத்து அதிக அளவில் பக்தர்கள் 
ெசல்லும் ெபருைமைய ெபற்ற 
இந்த ேகாயிலுக்கு ஆண்டுேதாறும் 
லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து 
ெசல்கின்றனர். 

ேகாயிலின் அடிவாரத்தில் கத்ரா 
நகரம் உள்ளது. அங்கிருந்து 
ஒன்றைர கி.மீ. ெதாைலவில் உள்ள 
பான்கங்காவுக்கு ஆட்ேடாவிலும் 
பின்னர் நைடபயணமாக மைல
ேயறியும் ேகாயிலுக்கு ெசல்ல 
ேவண்டும். சுமார் 10 மணி ேநர 
மைலேயற்ற பயணத்தில் 
ேகாயிைல ெசன்றைடயலாம். முதி

ேயாருக்காக குதிைர சவாரி ேசைவ
யும், நான்கு ெதாழிலாளர்கள்  
தூக்கிச் ெசல்லும் பல்லக்கு 
ேசைவயும் உள்ளது. இந்தப் 
பாைதயில் அடிக்கடி நிலச்சரிவு 
ஏற்பட்டதால் கடந்த 2011-ம் ஆண்டு 
பிப்ரவரியில் ரூ.80 ேகாடி மதிப்பில் 

புதிய பாைத அைமக்கும் பணி 
ெதாடங்கியது. கடந்த ேம 19-ம் 
ேததி புதிய பாைதைய பிரதமர் 
நேரந்திர ேமாடி திறந்துைவத்தார்.   

திரிகுடா என்றைழக்கப்படும் 
இந்தப் புதிய பாைத பான் 
கங்காவில் இருந்து அர்த்தகுவாரி 

வைர 7 கி.மீ. ெதாைலவுக்கு 
அைமக்கப்பட்டுள்ளது. 6 மீட்டர் 
அகலம் ெகாண்ட இப் பாைதயில் 
பக்தர்களுக்காக பல்ேவறு 
வசதிகள் ெசய்யப்பட்டுள்ளன. 
400 மீட்டர் இைடெவளியில் 
16 இடங்களில் குடிநீர் வசதி 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 7 இடங்களில் 
கழிப்பைறகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. 

நான்கு இடங்களில் ஓய்வைற
கள் உள்ளன. நடமாடும் மருத்துவக் 
குழு 24 மணி ேநரமும் மருத்துவச்
ேசைவ வழங்குகிறது.       பைழய பாைத
ையயும் புதிய பாைதையயும் 
இைணக்கும் வைகயில் குல்சன் 
லங்கர் என்ற இடத்தில் 1.5 கி.மீ. 
ெதாைலவுக்கு இைணப்புப் பாைத 
உள்ளது.  அடிவாரத்தில் இருந்து 
ேகாயில் வளாகத்துக்கு ரூ.64 
ேகாடியில் ேராப் கார் வசதி 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ேராப் 
கார், ேகாயிலுக்கு ேதைவயான 
ெபாருட்கைள எடுத்துச் ெசல்ல 
மட்டுேம பயன்படுத்தப்படும்.

மைல உச்சியில் ைவஷ்ணவி 

ேதவி ேகாயிலில் இருந்து 2 கி.மீ. 
ெதாைலவில் உள்ள ைபரவ 
காடி ேகாயிலுக்கு ெசல்ல ரூ.55 
ேகாடியில் ேராப் கார் வசதி 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இைத 
பக்தர்கள் பயன்படுத்தலாம். 
ெவகுவிைரவில் ேராப் கார் வசதி 
அறிமுகமாகும் என்று ேகாயிைல 
நிர்வகிக்கும்  மாதா ைவஷ்ணவி 
ேதவி வாரியம் ெதரிவித்துள்ளது.

கத்ரா அடிவாரத்தில் இருந்து 
சாஞ்சிசாட் மைலப் பகுதி வைர 
ெஹலிகாப்டர் ேசைவயும் உள்ளது. 
சாஞ்சிசாட்டிலிருந்து 2.5 கி.மீ. 
ெதாைலவில் உள்ள ைவஷ்ணவி 
ேதவி ேகாயிலுக்கு நைடபயணமாக 
ெசல்லலாம். இதற்கு 30 முதல் 40 
நிமிடங்களுக்கு ேமலாகும்.

ேகாயில் ெதாடர்பான முழுைம
யான விவரங்கைள www.
maavaishnodevi.org இைணயதளத்
தில் ெதரிந்து ெகாள்ளலாம். 
ெஹலிகாப்டர் ேசைவையயும் 
இேத இைணயதளத்தில் முன்பதிவு 
ெசய்து ெகாள்ளலாம்.         

  ைவஷ்ணவி ேதவி ேகாயிலில் இருந்து ைபரவ காடி ேகாயிலுக்கு ெசல்ல ேராப் கார் 
வசதி ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ேசைவ விைரவில் ெதாடங்கப்பட உள்ளது.

 பாஜக மீது ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு 
 ெமாேரனா:   ெசல்வந்தர்கள் மற்றும் ெபரும் ெதாழிலதிபர்களின் 
நலனுக்காக மட்டுேம உைழக்கும் கட்சியாக பாஜக விளங்குகிறது என்று 
காங்கிரஸ் தைலவர் ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.
மத்திய பிரேதசத்தில் நவம்பர் 28-ல் சட்டப்ேபரைவத் ேதர்தல் 
நைடெபறவுள்ளது. இதைன முன்னிட்டு, அம்மாநிலத்தில் ராகுல் காந்தி 
ேநற்று சுற்றுப்பயணம் ேமற்ெகாண்டார். அதன் ஒரு பகுதியாக, ஓர் ஆதிவாசி 
அைமப்பு சார்பில் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்துெகாண்டு அவர் 
ேபசியதாவது:
தங்கள் ஆட்சியின் கீழ், நாடு மிக ேவகமாக வளர்ச்சியைடந்து வருவதாக 
பாஜக கூறுகிறது. ஆனால், பாஜக ஆட்சியில் இந்தியாவில் உள்ள 
ெசல்வந்தர்களின் வாழ்வில் மட்டும்தான் வளர்ச்சி ஏற்பட்டு வருகிறது. 
ஏைழகளின் வாழ்க்ைகத் தரேமா இன்னும் பின்ேனாக்கி ெசன்று 
ெகாண்டிருக்கிறது. விவசாயிகள், ஏைழ மக்கள் ஆகிேயார் தங்களின் 
அத்தியாவசியத் ேதைவக்காக வாங்கிய சிறிய அளவிலான வங்கிக் 
கடன்களுக்காக பாஜக அரசு அவர்கைளக் ெகாடுைமப்படுத்துகிறது. 
அேதசமயத்தில், ேகாடீஸ்வரர்கள், ெபரிய ெதாழிலதிபர்களால் ெபறப்பட்ட 
ரூ.3 லட்சம் ேகாடி வங்கிக் கடன்கைள அரசு தள்ளுபடி ெசய்கிறது. இதில் 
சிறிதளவு கருைணையக் கூட ஏைழகளுக்கு மத்திய அரசு வழங்கவில்ைல.
ெசல்வந்தர்கள் மற்றும் ெபருநிறுவன முதலாளிகளின் நலனுக்காகேவ பாஜக 
உைழத்து வருகிறது. ெசல்வந்தர்களுக்கு நன்ைமப் பயக்கும் திட்டங்கைள 
பாஜக ெகாண்டு வருகிறது. அவர்களுக்கு விவசாயிகள் குறித்தும், ஏைழ 
மக்கள் குறித்தும் சிறிதும் கவைல கிைடயாது. ஆனால், காங்கிரஸ் 
கட்சி ஏைழகளின் நலனுக்காக பாடுபடும் கட்சி. ஆட்சியில் இருந்தாலும், 
இல்லாவிட்டாலும் ஏைழ மற்றும் விவசாயிகளின் உரிைமகளுக்காக நாங்கள் 
ேபாராடி வருகிேறாம். இவ்வாறு ராகுல் காந்தி ெதரிவித்தார். - பிடிஐ       

  மத்திய பிரேதசத்தில் சுற்றுப்பயணம் ேமற்ெகாண்டுள்ள காங்கிரஸ் தைலவர் 
ராகுல் காந்தி, அங்குள்ள நர்மைத ஆற்றங்கைரயில் பூைஜ நடத்தினார்.

 கர்நாடகாவில் 2 அதிகாரிகளின் 
வீட்டில் ரூ.5.27 ேகாடி பறிமுதல் 

   இரா.விேனாத் 

  ெபங்களூரு 
 கர்நாடக அரசு அதிகாரிகள் 2 
ேபரின் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத் 
துைற அதிகாரிகள் நடத்திய 
ேசாதைனயில் ரூ. 5.27 ேகாடி 
பறிமுதல் ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து கர்நாடக லஞ்ச 
ஒழிப்புத்துைற ெவளியிட்டுள்ள 
அறிக்ைகயில், ‘‘ெபங்களூரு 
மாநகர வளர்ச்சித் துைறயில் 
ெபாறியாளராக பணியாற்றும் 
கவுைடயா மற்றும் கர்நாடக 
ெதாழில் வளர்ச்சி துைற 
தைலைம அதிகாரி டி.ஆர்.
சுவாமி ஆகிேயாருக்கு 
ெசாந்தமான இடங்களில் 
கடந்த ெவள்ளிக்கிழைம லஞ்ச 
ஒழிப்புத்துைற ேசாதைன 
நடத்தியது. கடந்த 2 நாட்களில்  
கவுைடயாவுக்கு ெசாந்தமான 2 
வீடுகள் மற்றும் அலுவலகத்தில் 

ேசாதைன நடத்தப்பட்டது.
அப்ேபாது ரூ. 75 லட்சம் 

ெராக்கப் பணம், 3 கிேலா தங்க 
கட்டிகள், 4.5 கிேலா தங்க 
ஆபரணங்கள், 10 கிேலா ெவள்ளி 
ெபாருட்கள், 3 கார் ஆகியைவ 
பறிமுதல் ெசய்யப்பட்டன. 
ேமலும் 2 வீடுகள், 8 மைனகள், 
14 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், 
வங்கியில் ரூ. 30 லட்சம் 
ஆகியவற்றுக்கான ஆவணங்கள் 
சிக்கின. 

இேதேபால டி.ஆர்.சுவாமியின் 
வீட்டில் நடத்திய ேசாதைனயில் 
ரூ.27 லட்சம் ெராக்கப் பணம், 
10 மைனகளுக்கான ஆவணங்
கள், 1.6 கிேலா தங்கம், 5 
கார்கள் ஆகியைவ பறிமுதல் 
ெசய்யப்பட்டன. இருவரின் 
வீடுகளிலும் ரூ.5.27 ேகாடி மதிப்
பிலான ெசாத்துகள் ைகப்பற்றப்
பட்டுள்ளது'' என ெதரிவிக்கப்
பட்டுள்ளது.       

 பிடிவாரண்ட் விவகாரம் 

 நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக 
விரும்பாத சந்திரபாபு நாயுடு 

  என்.மேகஷ்குமார் 

  அமராவதி  
 ஆந்திர மாநிலம் அமராவதியில் 
ேநற்று ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு 
நாயுடு தைலைமயில் அவசர 
அைமச்சரைவ கூட்டம் நடந்தது. 
இதில், பாப்ளி அைணக்கட்டு 
விவகாரத்தில் கடந்த 8 ஆண்டு
களுக்கு முன்னர், தனது ஆதர
வாளர்களுடன் மகாராஷ்டிர 
மாநிலத்தில் அைமந்துள்ள பாப்ளி 
அைணக்கட்ைட உயர்த்த சந்திர
பாபு நாயுடு ேநரில் ெசன்று 
எதிர்ப்பு ெதரிவித்தேதாடு, தர்ணா 
ேபாராட்டத்திலும் ஈடுபட்டார்.

இது ெதாடர்பாக ெதாடரப்பட்ட 
வழக்கில், தர்மாபூர் நீதிமன்றம் 
சந்திரபாபு நாயுடு உட்பட 16 ேபர் 
மீது பிடிவாரண்ட் உத்தரவு பிறப்
பித்தது. இவ்வழக்கில், சந்திரபாபு 
நாயுடு சார்பில் அவரது 

வழக்கறிஞர் கடந்த மாதம் 
ஆஜராகி பிடிவாரண்ைட திரும்பப் 
ெபறும்படி நீதிமன்றத்தில் 
ேகட்டுக்ெகாண்டார். ஆனால், 
இதற்கு நீதிமன்றம் மறுப்பு ெதரி
வித்தேதாடு, வரும் அக்ேடாபர் 
15-ம் ேததி சந்திரபாபு நாயுடு 
நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக 
ேவண்டுெமன எச்சரித்தது.

இந்நிைலயில், ேநற்று நடந்த 
அவசர ஆேலாசைன கூட்டத்தில் 
இது ெதாடர்பாகவும் அைமச்சர்
களுடன் சந்திரபாபு நாயுடு 
ஆேலாசைன நடத்தினார். அப்
ேபாது, சிலர், ஆயிரக்கணக்கான 
கட்சி நிர்வாகிகள், ெதாண்டர்
களுடன் நீதிமன்றத்திற்கு ெசல்
ேவாம் என்று கருத்து ெதரிவித்த
னர். இறுதியில், மீண்டும், வரும் 
15-ம் ேததி சந்திரபாபுவுக்கு பதில், 
அவரது வழக்கறிஞர் ஆஜராவது 
என தீர்மானிக்கப்பட்டது.       

 சபரி விவகாரத்தில் 
ேபச்சுக்கு தயார்:  
அைமச்சர் அறிவிப்பு 

   திருவனந்தபுரம் 
 சபரிமைல ஐயப்பன் ேகாயிலில் 
ெபண்கள் வழிபாடு நடத்தலாம் 
ெசய்யலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் 
அண்ைமயில் தீர்ப்பு வழங்கியது. 
இைதயடுத்து ேகரளாைவ 
ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 
அரசு, உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்ைப 
ஏற்பதாக அறிவித்தது.

இந்த நிைலயில் தீர்ப்பு குறித்து 
ஆேலாசைன நடத்திய பின்னேர 
அைத அமல்படுத்தேவண்டும் 
என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சியும், எதிர்க்கட்சியான 
காங்கிரஸ் கட்சியும் ேகாரிக்ைக 
விடுத்துள்ளன. 

இந்த நிைலயில் ேகாயிலில் 
ெபண்கைள அனுமதிப்பது 
ெதாடர்பாக யாருடனும் 
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தத் தயார் 
என்று ேகரள ேதவசம் ேபார்டு 
அைமச்சர் கடக்கம்பள்ளி 
சுேரந்திரன் ேநற்று அறிவித்
தார்.  - பிடிஐ       
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ம லச்சிக்கல் பிரச்
சினை குறித்துப் 

பேசுவதற்குப் பேரும்
ோலும் யாரும் விரும்ே 
மாட்ார்கள். ஆைால் 
அபமரிக்கானவச் பேர்நத  
ஜூடி எடவரடஸ் மகிழ்ச்சி
யா்கப் பேசிக ப்காண்
டிருககிறார .அவரது 
வாழ்்ாள் முழுவதும் 
மலச்சிக்கபலாடு போரா
டிக ப்காண்டிரு்நதார. 
சில ஆண்டு்களுககு 
முன்புதான் அதற்கு 
ஒரு தீரவு கின்த்தது. 
மருத்துவர ஒருவர ்கழிவனறயில் ்கால்்கனைத் தனரயில் னவக்காமல், 
ஒரு முக்காலி மீது னவககுமாறு அறிவுறுத்திைார. ஜூடியும் 
அபதபோல் பேய்து ோரத்தார. அவரால் ்ம்ே முடியவில்னல. 
மலச்சிக்கல் பிரச்சினை வினரவில் ேரியாகிவிட்து. அவரது 
்கணவருககும் முக்காலினய னவத்துப் ேரிபோதித்தார. அவருககும் 
பிரச்சினை ேரியாைது. குடும்ேத்திைர அனைவரும் இ்நத முக்காலி 
மூலம் நீண்் ்காலப் பிரச்சினையில் இரு்நது விடுதனலப் பேற்றைர. 
முக்காலி மீது ்கால் னவககும்போது ேரியாை ப்காணம் கின்ப்ேதால், 
எளிதா்க மலம் பவளிபயறிவிடுகிறது. இ்நத எளிய வழினய 
வியாோரமாககிைால், மலச்சிக்கலால் அல்லல்ேடும் மக்களின் 
துயரம் விலகும் என்று நினைத்தார. ்கால் னவக்கககூடிய 
முக்காலி்கனை உருவாககிைார. ் ண்ேர்கள், உறவிைர்களுககுக 
ப்காடுத்தார. அவர்கள் மூலமா்கபவ முக்காலி பிரேலமாைது. 
ஆர்ர்கள் குவி்நதை. முக்காலியின் மாதிரினயச் சீைாவுககு 
அனுப்பி, 2 ஆயிரம் முக்காலி்கனை வரவனைத்தார. "ஆரவத்தில் 
முக்காலி்கனை வாங்கிவிட்ாலும் அனைத்தும் விற்ேனையாகுமா 
என்ற ே்நபத்கம் இரு்நதது. ஆைால் ஒபர ்ாளில் அனைத்தும் 
விற்ேனையாைதில் ்ாங்்கள் அதிரச்சியன்்நதுவிடப்ாம். 
ஆரம்பித்த 2011-ம் ஆண்டில் 12.5 லடேம் ரூோய்ககு முக்காலி்கள் 
விற்ேனையாகிை. மருத்துவமனை்கள், ்லவாழ்வு னமயங்்கள், 
பதாண்டு அனமப்பு்கள் போன்றவற்றுககு இலவேமா்க ஒரு 
முக்காலினய அனுப்பி னவத்பதாம். இதற்கு ் ல்ல ேலன் கின்த்தது. 
ேல்பவறு முதலீட்ாைர்கள் முக்காலி்கனைத் தயாரிக்க முன்வ்நதைர. 
2016-ம் ஆண்டில் 16 மில்லியன் அபமரிக்க ் ாலர்களுககு எங்்கள் 
வியாோரம் விரிவன்்நதது! இவவைவுககும் எங்்கள் முக்காலி 
மி்கவும் ோதாரணமாைது. எளிதா்க யார பவண்டுமாைாலும் 
தயாரித்துவி்வும் முடியும். ஆைாலும் இன்றும் விற்ேனையில் 
்ாங்்கள் உச்ேத்தில்தான் இருககிபறாம்” என்கிறார ஜூடி எடவரடஸ்.உச்சத்தில் க�ொண்டுவைத்்த முக�ொலி!

சீைாவில் சில ஷாப்பிங் மால்்களில், ‘ஷாப்பிங் ோய் பிபரண்டஸ்’ 
என்று அறிமு்கப்ேடுத்தியிருககிறார்கள். தனியா்க ஷாப்பிங் 

வரும் பேண்்களுககு ேலிப்ோ்க இருககும். அவர்கள் இ்நத 
ஆண்்களுககு வா்ன்க பேலுத்திவிடடு, குறிப்பிட் ப்ரம்வனர 
ேயன்ேடுத்திகப்காள்ைலாம். அவரு்ன் பேேலாம், போருட்கள் 
வாங்்க உதவி ப்கட்கலாம், னே்கனைத் தூககி வரச் போல்லலாம், 
பேர்நது ோப்பி்லாம். விதவிதமா்க பேல்ஃபி எடுத்துகப்காள்ைலாம். 
அவரது உ்னல மடடும் பதாடுவதற்கு அனுமதி கின்யாது. 
ஒரு மணி ப்ரத்துககு 10 முதல் 20 ரூோய் வனர ்கட்ணம். 
மால்்களில் ஆள் உயரத்தில் னவக்கப்ேடடிருககும் ஃப்பரம்்களுககுள் 
ப்காட, சூட அணி்நத இனைஞர்கள் நின்றுப்காண்டிருப்ோர்கள். 
ேணத்னதச் பேலுத்திவிடடு, அனைத்துச் பேல்லலாம். ்கல்லூரி 
மாணவர்கள், ேகுதி ப்ரமா்க பவனல பேய்ேவர்கள் இ்நத 
பவனலககு ஆரவமா்க வருகிறார்கள். இ்நத இனைஞர்களின் 
பேனவ பிடித்துவிட்ால், அதி்கமா்கப் ேணம் ப்காடுத்துவிடடுச் 
பேல்ேவர்களும் இருககிறார்கள்.இன்ஸ்டனட் நண்்பர�ள்!

‘இன்டர்போல்’ அமைப்பின  தமைவர  
மைங் ஹோங்்வய் சீனோவில் மைது

 �பெய்ஜிங்
‘இன்டர்போல்’ எனபபடும் சர்வ 
்ேச கோ்வல்துறை அறைபபின 
ேறை்வறை சீன உளவு அறைப 
பினர றகது சசய்துளளேோக 
ேக்வல்கள ச்வளியோகியுளளன.

சீனோவின செலியோங்ஜங 
ைோகோணதறேச் ் சர்நே்வர சைங 
ெோங்்வய் (64). சீன க்ட்ைோைக் 
கோ்வல்பற்டயின இயக்குநைோக 
பணிபுரி்நே இ்வர, க்ட்நே 2004-ம்  
ஆண்டில் அ்நநோட்டு சபோதுைக் 
கள போதுகோபபுத துறை இறணய 
றைச்சைோக நியமிக்கபபட்்டோர. 
ேற்போது ்வறை, அ்வர அ்நேப 
பேவிறய ்வகிதது ்வருகிைோர.

இேனிற்ட்ய, பிைோனறஸை 
ேறைறையகைோகக் சகோண்டு 
இயஙகி ்வரும் சர்வ்ேசக் கோ்வல் 
துறை அறைபபோன இன்டர 
்போலின ேறை்வைோக சைங ெோங 
்்வய் க்ட்நே 2016-ம் ஆண்டு 
நியமிக்கபபட்்டோர. இேறனத 
சேோ்டர்நது, சைங ேைது குடும்பத 
தினரு்டன பிைோனஸில் குடி்யறி 
விட்்டோர. அ்நநோட்டில் உளள ையோன  

நகரில் அ்வர ்வசிதது ்வருகிைோர.
இ்நேச் சூழ்நிறையில், க்ட்நே  

ைோேம் 30-ம் ்ேதி சீனோவுக்கு  
சசல்்வேோக ேைது குடும்பததினரி 
்டம் கூறிவிட்டு சைங சசனறுளள 
னோர. ஆனோல், அேன பிைகு 
அ்வரி்டமிரு்நது எ்நேத சேோறை 
்பசி அறைபபும் ்வைவில்றை 
எனறு கூைபபடுகிைது. ்ைலும், 
அ்வைது சசல்்போனும் அறணதது 
ற்வக்கபபட்டுளளேோக சேரிகிைது.

இேறனயடுதது, சைங 
ெோங்்வறய கோணவில்றை என 

பிைோனஸ் நோட்டு ்போலீஸைோரி்டம் 
அ்வைது ைறனவி அண்றையில் 
புகோர அளிதேோர. இேன 
சேோ்டரச்சியோக, அ்வறை ்ேடும் 
ந்ட்வடிக்றகயில் பிைோனஸ் கோ்வல் 
துறையினர ஈடுபட்டு ்வ்நேனர.

இ்நநிறையில், சீன உளவுத 
துறை அதிகோரிகளோல் சைங  
ெோங்்வ றகது சசய்யபபட்டுள 
ளேோக அ்நநோட்டின ‘சசளத றசனோ 
ைோரனிங ்போஸ்ட்’ நோளிேழில் 
்நறறு சசய்தி ச்வளியோகியுளளது. 
எனினும், அ்வர எேறகோக றகது  
சசய்யபபட்டிருக்கிைோர; எஙகு  
ற்வக்கபபட்டு விசோரிக்கபபடு 
கிைோர எனபது குறிதே ேக்வல்கள 
ச்வளியோகவில்றை. அ்ே்போல், 
சைங ெோங்்வய் றகது சசய்யப 
பட்்டது சேோ்டரபோக எ்நே அதிகோைப 
பூர்வ ேக்வறையும் சீனோ ச்வளியி்ட 
வில்றை எனபது குறிபபி்டதேக்கது.

சர்வ்ேச கோ்வல்துறை அறைப 
போன இன்டர்போலின ேறை்வ்ை 
றகது சசய்யபபட்டிருக்கும் வி்வ 
கோைம், உைக நோடுகறள அதிரச்சி 
யற்டயச் சசய்துளளது.  - பிடிஐ

வோஷிங்்டனில் பற்றிமெரியும் தீ..
 �தர் கிருஷ்ணசுவாமி

`அதிபர ைோளிறகயில் உஙகளுக்கு 
நண்பர ் ்வண்டுைோ.. ஒரு நோறய 
்வளருஙகள..’ என அசைரிக்க 

அதிபைோக இரு்நே ெோரி ட்ரூைன 
ஒருமுறை கூறியிரு்நேோர. அசைரிக்கோவின 
அதிபரகளுக்கோன ஆ்ைோசறன இது.  
ேற்போது குடியைசுக் கட்சி எம்.பி.க் 
களுக்கும் ்ஜனநோயக கட்சி எம்.பி.க் 
களுக்கும் இற்ட்ய ந்ட்நது ்வரும் 
்ைோேறைப போரதேோல் இது சரியோகதேோன 
இருக்கு்ைோ எனை எண்ணம் ்வருகிைது. 
அசைரிக்கோவின உச்ச நீதிைனை நீதிபதி 
பேவிக்கு பரி்நதுறை சசய்யபபட்டுளள 
நீதிபதி பிசைட் க்வனோ சேோ்டரபோக 
எழு்நதுளள ்ைோேறைப போரதேோல், 
அசைரிக்க அைசியலின ் ைோசைோன நிறை 
புரிகிைது.

 சிை ்நைஙகளில் பரி்நதுறை சசய்ே 
அதிபரக்ள ேஙகள ்்வட்போளரகறள 
்வோபஸ் சபறறு விடு்வோரகள. ஆனோல் சிை 
்நைஙகளில் யோர எனன சசோனனோலும் சரி 
ேனனுற்டய ் ்வட்போளரகறள சேோ்டர்நது 
ஆேரிபபோரகள.  

நீதிபதி க்வனோ ேற்போது சகோைம்பியோ 
ைோகோணததின ்ைல்முறையீட்டு 

நீதிைனைததில் நீதிபதியோக 
இருக்கிைோர. 36 
ஆண்டுகளுக்கு முனபு, அ்வர 
பளளியில் படிக்கும்்போது, 
போலியல் ேோக்குேலில் ஈடுபட் 
்டோர என அ்வர மீது குறைம் 
சோட்்டபபட்டுளளது. ்டோக்்டர 
கிறிஸ்டின பி்ளஸி ்போரடு 
எனை சபண், சசனட்டின 
நீதித துறை கமிட்டியில், 
ேனக்கு ்நர்நே சகோடுறை 
குறிதது ்வோக்குமூைம் 
சகோடுததிருக்கிைோர. ்ைலும் இைண்டு 
சபண்களும் நீதிபதி க்வனோவுக்கு எதிைோக 
போலியல் புகோர சகோடுததிருக்கிைோரகள. 
`நோன நீதிபதியோ்வறேத ேடுக்க 
எதிரக்கட்சிகள சசய்யும் சதி இது..’ 
என க்வனோ கூறியிருக்கிைோர.  
இ்டதுசோரிகறள ைட்டுைல்ைோது முனனோள 
அதிபர கிளிண்்டறனயும் விைரசனம் 
சசய்திருக்கிைோர. ̀நீதிததுறை விசோைறண 
முனபு போலியல் புகோர விசோைறணக்கு 
்வரும் எனபறே நோன நிறனததுக் கூ்டப 
போரக்கவில்றை’ எனக் கூறியிருக்கிைோர. 

பில் கிளிண்்டன – ் ைோனிகோ சைவினஸ்கி 
போலியல் பிைச்சிறனறய விசோரிதே சகன 
ஸ்்டோர குழுவில் இளம் ்வக்கீைோக இரு்நே 

க்வோனோ, ்ைோனிகோவு்டன 
இரு்நே போலியல் உைவு 
குறிதே வி்வைஙகறளத 
சேரிவிக்கும்படி, கிளிண் 
்டனி்டம் ்வறபுறுததியிருக்க 
்்வண்டும் எனறும் 
கூறியிருக்கிைோர. நீதிபதி 
க்வனோ, ஒரு விஷயதறே 
ைை்நதுவிட்்டோர. நீதிததுறை 
முனபு போலியல் 
புகோர வி்வகோைம் 27 
ஆண்டுகளுக்கு முன்ப 

்வ்நதுளளது. அனிேோ ஹில் எனை 
சபண், உச்ச நீதிைனை நீதிபதி பேவிக்கு 
பரி்நதுறைக்கபபட்்ட கிளோசைனஸ் ேோைஸ் 
எனப்வர மீது, ேனனி்டம் ஆபோசைோகப 
்பசு்வேோக போலியல் புகோர அளிதேோர. 
ஆனோலும் சசனட் கூட்்டததில் ேோைஸைுக்கு 
ஆேை்வோக 58 ்வோக்குகளும் எதிைோக 42 
்வோக்குகளும் விழு்நேன. அ்வர ச்வறறி 
சபறைோர. 

இப்போது நிறைறை ைோறி இருக்கிைது. 
க்வோனோவுக்கு ஆேைவு அளிக்கும் குடியைசுக் 
கட்சியின அரி்ஸைோனோ சசனட்்டர ச்ஜப 
பி்ளக்றக, லிபடில் ச்நதிதே இைண்டு 
சபண்கள, அ்வைது முடிற்வ ைோறறிக் 
சகோளளும்படி ்வலியுறுததினர. இேனோல் 

க்வோனோ மீேோன புகோர குறிதது எபபிஐ-யின 
விசோைறணறய ்கோரியுளளோர. 1991-ல்  
போலியல் சேோல்றை புகோர. 2018-ல்  
போலியல் ேோக்குேல் புகோர. நீதிபதி 
க்வோனோவின நியைனததுக்கு ஆேை்வோக 
11 ்வோக்குகளும் எதிைோக 10 ்வோக்குகளும் 
பதி்வோனேோல், ்வோக்சகடுபபில் அ்வர 
ச்வனறிருக்கிைோர. ஆனோல் எபபிஐ-யின 
அறிக்றகக்கோக ச்வளறள ைோளிறக 
ஆர்வதது்டன கோததிருக்கிைது.  1991-ல்  
அனிேோ ஹில், ஆண்கள ைட்டு்ை 
இரு்நே அதிலும் ச்வளறளயரகள 
ைட்டு்ை இரு்நே கமிட்டியி்டம் புகோர 
அளிதேோர. 2018-ல் கிறிஸ்டின பிளோஸி 
்போரடு, நோனகு சபண் உறுபபினரகறளக் 
சகோண்்ட (அறன்வரும் ்ஜனநோயக 
கட்சிறயச் ்சர்நே்வரகள) கமிட்டியி்டம் 
புகோர சேரிவிததுளளோர.குடியைசுக் கட்சி, 
்ஜனநோயகக் கட்சியினர ைட்டுைல்ைோது, 
அறனதது அசைரிக்கரகளும் முடிவுக்கோக 
ஆர்வதது்டன கோததிருக்கிைோரகள. 

டாகடர் தர் கிருஷ்ணசுவாமி எஸ்ஆர்எம் 
இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சயின்ஸ் அண்ட் 
டடக்ாலஜி கல்லூரியின் பேராசிரியர். 

வாஷிஙடனில் ேணியாற்றிய ேத்திரிககயாளர். 
தமிழில்: எஸ்.ரவீந்திரன்

SS நீதிபதி பிரெட் கவனா 

SS ரெங் ஹாங்்வய்

ஊழல் வழக்கில் 
நவாஸின் தம்பிக்கு
10 நாள் காவல்

 �லாகூர்
போகிஸ்ேோன நோ்டோளுைனை எதிரக் 
கட்சித ேறை்வைோக இருபப்வர 
ஷோபோஸ் சஷரீப. இ்வர 
போகிஸ்ேோன முஸ்லிம் லீக்-
ந்வோஸ் (பிஎம்எல்-என) கட்சியின 
ேறை்வைோகவும் பேவி ்வகிதது 
்வருகிைோர. இ்வர முனனோள 
பிைேைர ந்வோஸ் சஷரீபபின 
சசோ்நேத ேம்பியோ்வோர.

இ்வர பஞசோப ைோகோண 
முேல்்வைோக இரு்நே்போது 
ரூ.1,400 ் கோடி அளவுக்கு வீட்டு  
்வசதித திட்்டததில் ஊைல்  
சசய்ேேோக குறைச்சோட்டு எழு்ந 
ேது. 

இறேயடுதது ்நறறு 
முனதினம் அ்வர ்ேசிய 
சபோறுபபுற்டறை விசோைறண  
ஆறணய அதிகோரிகளோல் 
(எனஏபி) றகது சசய்யப 
பட்்டோர. ்நறறு நீதிைனைததில் 
ஆ்ஜரபடுதேபபட்்ட அ்வறை 
10 நோள எனஏபி கோ்வலில் 
ற்வதது விசோரிக்க நீதிைனைம் 
அனுைதி ்வைஙகியது.  - பிடிஐ

ஐஆர்சிடிசி ஓடடேல் முறை்ேடு வழககு

ராப்ரி, தேஜஸ்விக்கு ஜாமீன்
 �புதுபெல்லி

ைோஷ்ட்ரிய ்ஜனேோ ேள ேறை்வர 
ைோலு பிைசோத க்ட்நே 2004-ம் 
ஆண்டு முேல் 2009-ம் ஆண்டு 
்வறை ையில்்்வ அறைச்சைோகப 
சபோறுபபு ்வகிதேோர. அப்போது 
ையில்்்வ உணவு ைறறும் சுறறுைோ 
கைகததுக்கு (ஐஆரசிடிசி) சசோ்நே 
ைோன 2 ஓட்்டல்கறளப பைோைரிக் 
கும் குதேறகறய ேனியோர  
நிறு்வனஙகளுக்கு ்வைஙகியேோக 
குறைம்சோட்்டபபட்்டது. அேறகு 
பிைதிபைனோக பிெோர ேறைநகர 
போட்னோவில் பை ்கோடி ரூபோய் 
ைதிபபுளள நிைதறே ைோலு 
ைறறும் அ்வைது குடும்பததினர 
சபறைேோகவும் புகோர எழு்ந 
ேது.

இதுசேோ்டரபோக ைோலு பிைசோத, 
அ்வைது ைறனவி ைோபரி ்ேவி, 
ைகன ் ே்ஜஸ்வி யோேவ் ைறறும் 
ஐஆரசிடிசி அதிகோரிகள சிைர மீது 
சிபிஐ ்வைக்குப பதிவு சசய்ேது. 
இ்நே ்வைக்கில் அறன்வர 
மீதும் குறைபபததிரிறகயும் 
ேோக்கல் சசய்யபபட்டுவிட்்டது. 
இ்நநிறையில் இ்நே ்வைக்கில் 
்ஜோமீன ்கோரி ைோபரி ்ேவி, 
்ே்ஜஸ்வி உட்ப்ட அறன்வரும் 

ச்டல்லி நீதிைனைததில் ைனு 
ேோக்கல் சசய்திரு்நேனர.

அ்நே ைனுக்கறள சிைபபு 
நீதிைனை நீதிபதி அருண் 
பைத்வோஜ் ்நறறு விசோரிதேோர. 
பினனர ைோபரி ்ேவி, ்ே்ஜஸ்வி 
உட்ப்ட ைனு ேோக்கல் சசய்ே 
அறன்வருக்கும் ந்வம்பர 19-ம் 
்ேதி ்வறை இற்டக்கோை ்ஜோமீன 
்வைஙகி நீதிபதி உதேைவிட்்டோர. 
இேறகோக அறன்வரும் ேைோ 
ரூ.1 ைட்சம் பிறண சேோறக 
சசலுதேவும் உதேைவிட்்டோர.

அதது்டன, சட்்டவி்ைோே 
பண பரி்வரதேறன சேோ்டரபோக 
ைோபரி, ்ே்ஜஸ்வி உட்ப்ட சிைர  
மீது அைைோக்கத துறையினரும் 
ேனியோக ்வைக்கு சேோ்டர்நதுளள 
னர. இ்நே ்வைக்கிலும் 
அறன்வருக்கும் நீதிபதி அருண் 
பைத்வோஜ் இற்டக்கோை ்ஜோமீன 
்வைஙகினோர. 

சிபிஐ ைறறும் அைைோக்கத 
துறை சேோ்டர்நதுளள ்வைக்கில் 
குறைம் சோட்்டபபட்டுளள ைோலு 
பிைசோதறே ந்வம்பர 19-ம் ்ேதி 
வீடி்யோ கோனபைனசிங மூைம் 
ஆ்ஜரபடுதே ்்வண்டும் எனறு 
நீதிபதி உதேைவிட்்டோர.  - பிடிஐ

வாக்கு வங்கி அரசியலை 
நடத்துகிறது காங்கிரஸ்
Szபிரதமர் மமோடி தோக்கு

 �அஜ்மீர்
நோட்டில் ்வோக்கு ்வஙகி அைசியறை 
கோஙகிைஸ் கட்சி ந்டததி ்வருகிைது 
எனறு பிைேைர ந்ை்நதிை ்ைோடி 
கூறினோர.

ைோ்ஜஸ்ேோன ைோநிைம் அஜ்மீரில் 
்நறறு நற்டசபறை போ்ஜக 
்பைணியில் கை்நதுசகோண்டு 
அ்வர ்பசியேோ்வது:

நோட்டின ்வளரச்சிக்கோக போ்ஜக 
போடுபட்டு ்வருகிைது. ஆனோல் 
்வோக்கு ்வஙகி அைசியறை 
கோஙகிைஸ் கட்சி ந்டததி ்வருகிைது. 
அதிகோைததுக்கு ்வரு்வேற 
கோக ைக்கறள பிரிதேோளும் 
சூழ்ச்சிறய கோஙகிைஸ் 
கற்டபபிடிக்கிைது.

கோஙகிைஸ் கட்சி மீண்டும் 
ஆட்சிக்கு ்வ்நதுவி்டக்கூ்டோது 
எனபதில் ைக்கள க்வனைோக 
இருக்க்்வண்டும். கோஙகிைஸின 
்வோக்கு ்வஙகி அைசியல், 
ச்வறும் ்ேரே்ைோடு ைட்டும் 
நினறுவி்டோது. ்வோக்கு ்வஙகி 
அைசியறை ந்டததும் கட்சிகள, 
அதிகோைததுக்கு ்வரும்்போது 
பிரிதேோளும் சூழ்ச்சிறய 

சசய்கினைன. இேனோல் ஆட்சி 
நிர்வோகம் போதிக்கபபடும்.

்வோக்கு ்வஙகிறய ைனதில் 
சகோண்டு அ்வரகள பட்ச்ஜட்ற்டத 
ேயோரிபபோளரகள. இேனோல் நோம் 
எதிரபோரக்கும் ஒட்டுசைோதே 
்வளரச்சி எனை இைக்கு ஈ்்டைோது. 
கட்ே 60 ஆண்டு கோைைோக 
கோஙகிைஸ் கட்சி இறேதேோன 
சசய்து ்வருகிைது.

ைோ்ஜஸ்ேோனில் ஏைோளைோன 
்வளரச்சித திட்்டஙகறள 
முேல்்வர ்வசு்நேைோ ைோ்்ஜ 
ேறைறையிைோன அைசு 
சசய்துளளது. இறே ைக்கள 
எண்ணிப போரதது மீண்டும் 
போ்ஜக ஆட்சி அறை்வறே 
உறுதி சசய்ய்்வண்டும்.

இவ்்வோறு அ்வர கூறினோர.
ைோ்ஜஸ்ேோன ைோநிை சட்்டப 

்பைற்வக்குத ்ேரேல் நற்ட 
சபைவுளளறேசயோட்டி ைோநிைம் 
முழு்வதும் யோததிறை சசல்கிைோர 
முேல்்வர ்வசு்நேைோ ைோ்்ஜ.  
இ்நே யோததிறைறய ்நறறு  
பிைேைர ்ைோடி சேோ்டஙகிற்வத 
ேோர.  - பிடிஐ

பிரதமரின் மருத்துவக் காப்பீடு திட்டம்

தகுதியுள்ள பெனோளிைம்ள ் தர்நமதடுங்ைள
z மாநில அரசுகளுக்கு தேசிய சுகாோர கழகம் அறிவுரர

 �புதுபெல்லி
பிைேைரின ைருதது்வக் கோபபீடு 
திட்்டததில், ேகுதியுளள பயனோளி 
கறளத ்ேர்நசேடுக்க  ைோநிை 
அைசுகளுக்கு ்ேசிய சுகோேோைக் 
கைகம் (எனஎச்ஏ) அறிவுறுததி 
உளளது.

உைகி்ை்ய மிகபசபரிய 
ைருதது்வக் கோபபீடு திட்்டதறே 
பிைேைர ந்ை்நதிை ்ைோடி க்ட்நே 
ைோேம் 23-ம் ்ேதி சேோ்டஙகி 
ற்வதேோர. ‘ஆயுஷ்ைோன போைத - 
பிைேோன ை்நதிரி ்ஜன ஆ்ைோக்கிய 
அபியோன’ எனை இ்நேத திட்்டம், 
நோட்டில் உளள 10.74 ்கோடி 
ஏறை குடும்பஙகள பயனசபறும் 
்வறகயில் உரு்வோக்கபபட்டுளளது. 
இததிட்்டததின கீழ் ஒவ்ச்வோரு 
குடும்பததுக்கும் ஆண்டு்ேோறும் 

ரூ.5 ைட்சம் ்வறை ைருதது்வக் 
கோபபீடு ்வைஙகபபடும்.

ஆனோல், இ்நேத திட்்டததின 
கீழ் ்வசதியுளள்வரகளும் 
பயனோளிகளோகத ் ேர்நசேடுக்கப 
படு்வேோக புகோரகள ்வருகினைன. 
இ்நநிறையில், அறனதது ைோநிை 
அைசுகளுக்கும் ்ேசிய சுகோேோை 
கைகம் ஒரு சுறைறிக்றக அனுபபி 
உளளது. அதில் கூறியிருபபேோ்வது:

ஆயுஷ்ைோன போைத திட்்டததின 
கீழ் ் ேர்நசேடுக்கபபடும் பயனோளி 
களில் சிைர, க்ட்நே 2011-ம் ஆண்டு 
எடுக்கபபட்்ட சமூக சபோருளோேோை 
சோதி அடிபபற்டயிைோன கணக் 
சகடுபபு (எஸ்இசிசி) பட்டியலில் 
இல்றை எனறு சேரிய ்வருகிைது. 
என்்வ, ைருதது்வ கோபபீடு 
திட்்டததுக்கு ேகுதியுளள 

பயனோளிகறளத ்ேர்நசேடுக்க 
ைோ்வட்்ட ஆட்சியரகளுக்கு ைோநிை 
அைசுகள அதிகோைம் அளிக்க 
்்வண்டும்.

எஸ்இசிசி பட்டியலின அடிப 
பற்டயில் யோர யோறை ேவிரக்க 
்்வண்டும் எனை புதிய விதிகறள  
ைோ்வட்்ட ஆட்சியரகள அறிமுகப 
படுதே ் ்வண்டும். அேனபடி, இரு 
சக்கை, மூனறு சக்கை, 4 சக்கை 
்வோகனஙகள ற்வததிருக்கும் 
குடும்பததினர, மீனப்டகு ற்வத 
திருபப்வரகள, 3 அல்ைது 4 
சக்கை ்்வளோண் ்வோகனஙகள 
ற்வததிருபப்வரகள, ரூ.50 ஆயிைத 
துக்கு ்ைல் நிரணயிக்கபபட்்ட 
கிஸைோன கிசைடிட் கோரடு ற்வததிருப 
ப்வரகள, அைசு ஊழியரகள, 
ைோேம் ரூ.10 ஆயிைததுக்கு ் ைல் 

சம்போதிபப்வரகள, ்வருைோன ்வரி 
சசலுதது்்வோர, சேோழில் ்வரி 
சசலுதது்்வோர, கோனகிரீட் கூறை, 
சு்வர, பிரிட்ஜ், சோேோைண ்போன 
இறணபபு ற்வததிருபப்வரகறள 
இ்நேத திட்்டததில் இரு்நது 
நீக்க ்்வண்டும். இ்ே்போல் 
2.5 ஏக்கருக்கு ்ைல் ்்வளோண் 
நிைம் ற்வததிருபப்வரகள உட்ப்ட 
இததிட்்டததில் ேகுதியில்ைோே 
்வரகறளயும் நீக்க ்்வண்டும்.

இ்நே திட்்டததின கீழ்  
பயனோளிகறள ்ேர்நசேடுக்கும் 
்போது சம்ப்நேபபட்்ட்வரகளின 
குடும்பததினரின பினனணிகறளப 
பறறி தீவிை விசோைறண ந்டதே 
்்வண்டும்.

இவ்்வோறு எனஎச்ஏ அறிக்றக 
யில் கூைபபட்டுளளது. - பிடிஐ

8 தீவிரவாதிகள் 
மலேசியாவில் ககது

 �தகாலாலம்பூர்
ை்ைசியோவில் உளள சபரலிஸ் 
ைோகோணததில் ‘சைோபி ஜிெோதி’ 
சகோளறககள குறிதது அங 
குளள்வரகளி்டம் சிைர பிைச் 
சோைம் சசய்து ்வ்நேேோக ் போலீ 
ஸைோருக்கு ைகசிய ேக்வல் கிற்டத 
ேது. ‘சைோபி ஜிெோதி’ எனபது 
முஸ்லிம் அல்ைோ்ேோறை 
சகோறை சசய்ய அனுைதிக்கும்  
ஒரு தீவிை்வோேக் சகோளறக 
யோகும்.

இறேயடுதது, ேஙகளுக்கு 
கிற்டதே ைகசிய ேக்வலின 
அடிபபற்டயில், குறிபபிட்்ட 
இ்டததுக்குச் சசனை ் போலீஸைோர 
அஙகிரு்நே 8 ்பறை றகது 
சசய்ேனர. அ்வரகளின வீட்டில் 
ந்டதேபபட்்ட ்சோேறனயில், 
தீவிை்வோேக் கருததுகறள பைப 
பும் ஆடி்யோ, வீடி்யோ சி.டி.
க்கள, அதுசேோ்டரபோன புதேகங 
கள பறிமுேல் சசய்யபபட்்டன. 
அ்வரகளில் ஒரு்வர ை்ைசியர  
ஆ்வோர. ைறை 7 ் பர, அசைரிக்கோ, 
ஏைன உளளிட்்ட நோடுகறளச்  
்சர்நே்வரகள என ்போலீஸைோர 
சேரிவிதேனர.

SS ொஜஸ்ானில் சட்்டப் ் பெவவத் ் ்ர்ல் நவ்டரபறவுள்ளவ்ர�ாட்டி மு்ல்வர வசுந்ொ ொ்ஜ ொநிலம் முழுவதும் சுற்றுப்ப�ணம் 
ரசய்து பிெசசாெம் ரசய்�வுள்ளார. இந் �ாத்திவெவ� பிெ்ெர ந்ெநதிெ ்ொடி ்நற்று அஜ்மீரில் ர்ா்டங்கி வவத்்ார. உ்டன் 
ெத்தி� அவெசசர அரஜஜுன் ொம் ் ெகவால். ேடம்: பிடிஐ

சிலறயில் சசிகைாவுடன் தினகரன் சந்திப்பு
Szஓ.பன்னீர்்செல்வம் துமரோக சிநதனை ் கோண்ட்வர் எை மபட்டி

 �இரா.வின�ாத்

 �பெங்களூரு
ேமிைக துறண முேல்்வர ஓ.பனனீர 
சசல்்வம் து்ைோக சி்நேறன 
சகோண்்ட்வர என அைமுக துறணப 
சபோதுச்சசயைோளர டிடிவி 
தினகைன குறைம்சோட்டியுளளோர.

சபஙகளூருவில் உளள 
பைபபன அக்ைெோைோ ைததிய  
சிறையில் அற்டக்கபபட்டுளள 
சசிகைோற்வ அைமுக துறணப 
சபோதுச்சசயைோளர டிடிவி 
தினகைன ்நறறு ச்நதிதது 
்பசினோர. சுைோர 2 ைணி ்நைம் 
ந்ட்நே இ்நே ச்நதிபபின்போது, 18 
எம்எல்ஏக்கள மீேோன ்வைக்கில் 
ச்வளியோக இருக்கும் தீரபபு,  
ஓ. பனனீர சசல்்வதறே ைகசியைோக 
ச்நதிதே வி்வகோைம் உளளிட்்டற்வ 
குறிதது வி்வோதிக்கபபட்்டேோக 
சேரிகிைது.

இேறனத சேோ்டர்நது, சிறையில் 
இரு்நது ச்வளி்ய ்வ்நே டிடிவி 
தினகைன சசய்தியோளரகளி்டம் 
கூறியேோ்வது:

ைறை்நே ேமிைக முேல்்வர 
ச்ஜயைலிேோவி்டம் ேற்போறேய 
துறண முேல்்வர பனனீர 

சசல்்வதறே அறிமுகபபடுததி 
ற்வதே்ே நோனேோன. 
இேறன அ்வ்ை பை முறை 
சேரிவிததுளளோர. அ்வறை 
மிைட்டி, முேல்்வர பேவிறய 
ைோஜினோைோ சசய்ய ற்வதேேோக 
என மீது பனனீர சசல்்வம் 
குறைம்சோட்டினோர. ஆனோல், 
அ்வ்ை எனறன ைகசியைோக 
்வ்நது ச்நதிதேோர. இ்நே ச்நதிபறப 
அ்வ்ை உறுதி சசய்திருக்கிைோர.

க்ட்நே சசப்டம்பர கற்டசி 
்வோைம் கூ்ட அ்வர எனறன ச்நதிக்க 
விரும்பினோர. பனனீர சசல்்வம் 
து்ைோக சி்நேறன சகோண்்ட்வர. 
எ்டபபோடி பைனிச்சோமிறய 

முேல்்வர பேவியில் இரு்நது 
இைக்கிவிட்டு, ேோம் முேல்்வைோக 
்்வண்டும் என பல்்்வறு 
திட்்டஙகறள தீட்டி ்வருகிைோர. 
அதிமுக ஆட்சிக்கு எதிைோக 
நம்பிக்றக ்வோக்சகடுபபின்போது 
்வோக்களிதே பனனீர சசல்்வம், ைோ்ஜ 
விசு்வோசம் குறிதது ் பசக்கூ்டோது.

இனனும் ர�சியங�ள் உள்்ளன
பனனீர சசல்்வம் எனறன 

ச்நதிக்க விரும்பியறே அ்வ்ை 
விறைவில் ஒபபுக்சகோள்வோர. 
ையிைோபபூரில்  ஒரு சிைறை பனனீர 
சசல்்வம் ச்நதிததிருக்கிைோர. 
இனனும் சிை ைகசியஙகறள 
சசோல்ைோைல் இருக்கி்ைன. அ்வர 
ஒபபுக்சகோளளோவிட்்டோல் அ்நே 
ேக்வறையும் ச்வளியிடு்்வன. 
அறைச்சரகள ்்வலுைணி, 
ேஙகைணி எல்ைோம் பேவியில் 
ஒட்டிக்சகோண்டு இருக்க 
்்வண்டும் எனபேறகோக எறே்யோ 
்பசிக் சகோண்டிருக்கிைோரகள. 
பனனீர சசல்்வதது்டன 
இரு்நே்வரகள எல்ைோம் அ்நே 
பக்கம் ் போய்விட்்டேோல் ேற்போது 
அ்வர ேனிைைைோக இருக்கிைோர. 
இவ்்வோறு தினகைன சேரிவிதேோர.
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எனது அறிமுக ஆட்டத்தில் அணி ெவற்றி ெபற்றதும், 
நான் ரன்கள் குவித்ததும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. 
சர்வேதச கிரிக்ெகட் எப்ேபாதும் சவால் நிைறந்ததுதான். 
எனது இயல்பான ஆட்டத்ைதேய விைளயாடுகிேறன். 

 பிரித்வி ஷோ, இந்திய கிரிக்ெகட் வீரர் 

ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர்கள் 2-வது இன்னிங்ஸில் 
ேபாராடி பார்ட்னர்ஷிப் அைமப்பார்கள் என 

நிைனத்ேதன். ஸ்பின்னர்கைள அடித்து விைளயாட 
முற்பட்டனர். அது சரியாக ேவைல ெசய்யவில்ைல.

 அஸ்வின், இந்திய கிரிக்ெகட் அணி வீரர் 

TAMILTH Kancheepuram 1 Sports_Pg 213916

CH-KP

  ராஜ்ேகாட் 
 ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு 
எதிரான முதல் ெடஸ்ட் ேபாட்டியில் 
இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 
272 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ெவற்றி 
ெபற்றது.

ராஜ்ேகாட்டில் நைடெபற்று 
வந்த இந்த ெடஸ்ட் ேபாட்டியில் 
இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 
149.5 ஓவர்களில் 9 விக்ெகட்கள் 
இழப்புக்கு 649 ரன்கள் குவித்து 
டிக்ேளர் ெசய்தது. பிரித்வி ஷா 
134, ேகப்டன் விராட் ேகாலி 139, 
ரவீந்திர ஜேடஜா 100, ரிஷப் பந்த் 
92, ேசேதஷ்வர் புஜாரா 86 ரன்கள் 
ேசர்த்தனர். ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் 
அணி தரப்பில் ேதேவந்திரா பிஷூ 
4 விக்ெகட்கள் ைகப்பற்றினார். 
இைதயடுத்து முதல் இன்னிங்ைஸ 
விைளயாடிய ேமற்கிந்தியத் 
தீவுகள் அணி 2-வது நாள் 
ஆட்டத்தின் முடிவில் 29 ஓவர்களில் 
6 விக்ெகட்கள் இழப்புக்கு 94 
ரன்கள் எடுத்தது. ேகப்டன் 
கிெரய்க் பிராத்ெவயிட் 2, ெகய்ரன் 
ெபாவல் 1, ஷாய் ேஹாப் 10, 
ெஹட்ைமயர் 10, சுனில் அம்ப்ரிஸ் 
12, ேஷன் டவுரிச் 10 ரன்களில் 
ஆட்டமிழந்தனர்.

ராஸ்டன் ேசஸ் 27, கீேமா பால் 
13 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் 
இருந்தனர். இந்த ேஜாடி ேநற்று 
3-வது நாள் ஆட்டத்ைதத் 
ெதாடர்ந்து விைளயாடியது. சற்றுத்
தாக்குப்பிடித்து விைளயா
டிய இந்த ேஜாடிைய 
உேமஷ் யாதவ் 
பிரித்தார். கீேமா
பால் 49 பந்து
களில், 2 சிக்ஸர்
கள், 7 பவுண்டரி
களுடன் 47 ரன்கள் 
எடுத்த நிைலயில் 
புஜாராவிடம் ேகட்ச்
ெகாடுத்து ஆட்டமிழந்
தார். கீேமா பால், ராஸ்டன் 
ேசஸூடன் இைணந்து 7-வது 
விக்ெகட்டுக்கு 73 ரன்கள் ேசர்த்தார். 
அடுத்த சில ஓவர்களில் ராஸ்டன் 
ேசஸ் (53), அஸ்வின் பந்தில் 
ேபால்டானார். இைதத் ெதாடர்ந்து 
களமிறங்கிய லீவிஸ் (0), கேபரியல் 
(1) ஆகிேயாைரயும் அஸ்வின் 
ெவளிேயற்ற 48 ஓவர்களில் 
ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 181 
ரன்களுக்கு சுருண்டு பாேலா ஆன் 
ெபற்றது. ேதேவந்திரா பிஷூ 17 
ரன்கள் ேசர்த்து நாட் அவுட்டாக 

திகழ்ந்தார்.
இந்திய அணி தரப்பில் 

அஸ்வின் 11 ஓவர்கள் வீசி, 2 
ெமய்டன்களுடன் 37 ரன்கைள 
விட்டுக்ெகாடுத்து 4 விக்ெகட்கைள 
ைகப்பற்றினார். ெமாகமது ஷமி 2 
விக்ெகட்கைளயும், உேமஷ் யாதவ், 
ஜேடஜா, குல்தீப் யாதவ் ஆகிேயார் 
தலா ஒரு விக்ெகட்ைடயும் 

ைகப்பற்றினர். பாேலா ஆன் 
ெபற்ற ேமற்கிந்தியத் தீவுகள்
அணி 468 ரன்கள் பின்தங்
கிய நிைலயில் 2-வது இன்

னிங்ைஸ விைளயாடியது. 
இம்முைறயும் அந்த அணி 
ெதாடக்கத்திேலேய ஆட்டம் 

கண்டது. பிராத்ெவயிட் 10 
ரன்களில் அஸ்வின் பந்தில் 

ஆட்டமிழந்தார்.
மதிய உணவு இைடேவைள

யில் ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 
9 ஓவர்களில் ஒரு விக்ெகட் இழப்
புக்கு 33 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. 
ெகய்ரன் ெபாவல் 21, ஷாய் 
ேஹாப் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் 
களத்தில் இருந்தனர். உணவு 

இைடேவைளக்குப் பின்னர் 
இந்த ேஜாடி ெதாடர்ந்து 
விைளயாடியது. ெகய்ரன் 
ெபாவல் சீராக ரன்கள் 

ேசர்க்க மறுமுைனயில் குல்தீப் 
யாதவ் பந்தில் விக்ெகட்கள் 
சரியத் ெதாடங்கியது. அவரது 
பந்து வீச்சில் ஷாய் ேஹாப் 17, 
ெஹட்ைமயர் 11, சுனில் அம்ப்ரிஸ் 
0, ராஸ்டன் ேசஸ் 20 ரன்களில் 
நைடைய கட்டினர். 138 ரன்களுக்கு 
5 விக்ெகட்கைள இழந்த நிைலயில் 
அதிரடியாக விைளயாடி வந்த 

ெகய்ரன் ெபாவைலயும், குல்தீப் 
யாதவ் ெவளிேயற்றினார்.

ெகய்ரன் ெபாவல் 93 பந்துகளில், 
4 சிக்ஸர்கள், 8 பவுண்டரிகளுடன் 
83 ரன்கள் ேசர்த்த நிைலயில் 
பிரித்வி ஷாவிடம் ேகட்ச் ெகாடுத்து 
ஆட்டமிழந்தார். இைதத் ெதாடர்ந்து 
களமிறங்கிய கீேமா பால் 15 
ரன்களில் ஜேடஜா பந்திலும், 
ேதவந்திரா பிஷூ 9 ரன்களில் 
அஸ்வின் பந்திலும் நைடைய 
கட்டினர். ேதநீர் இைடேவைளயில் 
ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 
44 ஓவர்களில் 8 விக்ெகட்கள் 
இழப்புக்கு 185 ரன்கள் எடுத்தது. 
ேதநீர் இைடேவைளக்குப் பின்னர் 
ஆட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்த அந்த அணி 
எஞ்சிய இரு விக்ெகட்கைளயும் 
விைரவாக இழந்தது.

மிகேப்ப்பரிய பவற்றி
லீவிஸ் 4, கேபரியல் 4 ரன்கள் 

எடுத்த நிைலயில் ஜேடஜா 
பந்தில் ஆட்டமிழந்தனர். முடிவில் 
ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 
50.5 ஓவர்களில் 196 ரன்களுக்கு 
அைனத்து விக்ெகட்கைளயும் 
இழந்தது. இதனால் இந்திய அணி 
இன்னிங்ஸ் மற்றும் 272 ரன்கள் 
வித்தியாசத்தில் ெவற்றி ெபற்றது. 

சர்வேதச ெடஸ்ட் ேபாட்டிகளில் 
இந்திய அணியின் மிகப்ெபரிய 
ெவற்றியாக இது அைமந்தது. 
இதற்கு முன்னர் கடந்த ஜூன் மாதம் 
ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான 
ெடஸ்ட் ேபாட்டியில் இந்திய அணி 
இன்னிங்ஸ் மற்றும் 262 ரன்களில் 
ெவற்றி ெபற்றிருந்தது.

குல்தீபுககு 5 விகபகேட்
இந்திய அணி தரப்பில் குல்தீப் 

யாதவ் 14 ஓவர்கள் வீசி, 2 
ெமய்டன்களுடன் 57 ரன்கைள 
விட்டுக்ெகாடுத்து 5 விக்ெகட்கைள 
வீழ்த்தினார். இதுவைர 4 ெடஸ்ட் 
ேபாட்டிகளில் விைளயாடி உள்ள 
குல்தீப் யாதவ் 5 விக்ெகட்கைள 
ைகப்பற்றுவது இதுேவ முதன்
முைறயாகும். 

ஜேடஜா 3 விக்ெகட்
கைளயும், அஸ்வின் 2 விக்ெகட்
கைளயும் ைகப்பற்றினர். ஆட்ட 
நாயகனாக பிரித்வி ஷா ேதர்வா
னார். இந்த ெவற்றியின் மூலம் 
2 ேபாட்டிகள் ெகாண்ட ெடஸ்ட் 
ெதாடரில் இந்திய அணி 1-0 என 
முன்னிைல வகிக்கிறது. 2-வது 
ெடஸ்ட் ேபாட்டி வரும் 12-ம் 
ேததி ைஹதராபாத்தில் ெதாடங்கு
கிறது. 

  குல்தீப் யாதவ்

  அஸ்வின் பந்தில் ஸ்ெடம்ைப பறிெகாடுத்த ேஷர்மான் லீவிஸ்.

 ராஜ்ேகாட்  ராஜ்ேகாட் 
 ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு 
எதிரான முதல் ெடஸ்ட் ேபாட்டியில் 
இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 
272 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ெவற்றி 

ராஜ்ேகாட்டில் நைடெபற்று 
வந்த இந்த ெடஸ்ட் ேபாட்டியில் 
இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 
149.5 ஓவர்களில் 9 விக்ெகட்கள் 
இழப்புக்கு 649 ரன்கள் குவித்து 
டிக்ேளர் ெசய்தது. பிரித்வி ஷா 
134, ேகப்டன் விராட் ேகாலி 139, 
ரவீந்திர ஜேடஜா 100, ரிஷப் பந்த் 
92, ேசேதஷ்வர் புஜாரா 86 ரன்கள் 
ேசர்த்தனர். ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் 
அணி தரப்பில் ேதேவந்திரா பிஷூ 
4 விக்ெகட்கள் ைகப்பற்றினார். 
இைதயடுத்து முதல் இன்னிங்ைஸ 
விைளயாடிய ேமற்கிந்தியத் 
தீவுகள் அணி 2-வது நாள் 
ஆட்டத்தின் முடிவில் 29 ஓவர்களில் 
6 விக்ெகட்கள் இழப்புக்கு 94 
ரன்கள் எடுத்தது. ேகப்டன் 
கிெரய்க் பிராத்ெவயிட் 2, ெகய்ரன் 
ெபாவல் 1, ஷாய் ேஹாப் 10, 
ெஹட்ைமயர் 10, சுனில் அம்ப்ரிஸ் 
12, ேஷன் டவுரிச் 10 ரன்களில் 

ராஸ்டன் ேசஸ் 27, கீேமா பால் 
13 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் 
இருந்தனர். இந்த ேஜாடி ேநற்று 
3-வது நாள் ஆட்டத்ைதத் 
ெதாடர்ந்து விைளயாடியது. சற்றுத்
தாக்குப்பிடித்து விைளயா
டிய இந்த ேஜாடிைய 
உேமஷ் யாதவ் 

எடுத்த நிைலயில் 
புஜாராவிடம் ேகட்ச்
ெகாடுத்து ஆட்டமிழந்
தார். கீேமா பால், ராஸ்டன் 
ேசஸூடன் இைணந்து 7-வது 
விக்ெகட்டுக்கு 73 ரன்கள் ேசர்த்தார். 
அடுத்த சில ஓவர்களில் ராஸ்டன் 
ேசஸ் (53), அஸ்வின் பந்தில் திகழ்ந்தார்.

ைகப்பற்றினர். பாேலா ஆன் 
ெபற்ற ேமற்கிந்தியத் தீவுகள்
அணி 468 ரன்கள் பின்தங்
கிய நிைலயில் 2-வது இன்

னிங்ைஸ விைளயாடியது. 
இம்முைறயும் அந்த அணி 
ெதாடக்கத்திேலேய ஆட்டம் 

கண்டது. பிராத்ெவயிட் 10 
ரன்களில் அஸ்வின் பந்தில் 

ஆட்டமிழந்தார்.
மதிய உணவு இைடேவைள

யில் ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 
9 ஓவர்களில் ஒரு விக்ெகட் இழப்
புக்கு 33 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. 
ெகய்ரன் ெபாவல் 21, ஷாய் 
ேஹாப் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் 
களத்தில் இருந்தனர். உணவு 

இைடேவைளக்குப் பின்னர் 
இந்த ேஜாடி ெதாடர்ந்து 
விைளயாடியது. ெகய்ரன் 
ெபாவல் சீராக ரன்கள் 

ேசர்க்க மறுமுைனயில் குல்தீப் 

 ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு எதிரான முதல் ெடஸ்ட்டில் 

 இன்னிங்ஸ், 272 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார ெவற்றி 
  குல்தீப் யாதவ், அஸ்வின், ஜேடஜா அசத்தல் பந்து வீச்சு 

 சாதைனத்துளிகள்..... 
  ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி மிகப்ெபரிய அளவில் 

ேதால்வியைடவது இது 2-வது முைறயாகும். இதற்கு 
முன்னர் கடந்த 2007-ம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு 
எதிரான ெடஸ்ட்டில் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 283 ரன்கள் 
வித்தியாசத்தில் ேதால்வி கண்டிருந்தது.

 ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி இரு இன்னிங்ஸ்கைளயும் 
ேசர்த்து ெமாத்தம் 593 பந்துகைள எதிர்ெகாண்டு 
20 விக்ெகட்கைளயும் இழந்தது. இந்தியாவுக்கு 
எதிராக குைறந்த பந்துகளில் அந்த அணி இரு 
இன்னிங்ஸ்களிலும் வீழ்வது இது 2-வது முைற. இதற்கு 
முன்னர் கடந்த 2013-ம் ஆண்டு மும்ைப ெடஸ்ட் 
ேபாட்டியில் அந்த அணி 614 பந்துகைள மட்டுேம 
சந்தித்திருந்தது.

 அறிமுக ெடஸ்ட் ேபாட்டியிேலேய பிரித்வி ஷா ஆட்ட 
நாயகன் விருது ெவன்றுள்ளார். இதன் மூலம் அறிமுக 
ஆட்டத்தில் ஆட்ட நாயகன் விருது ெவன்ற 6-வது 
இந்திய வீரர் என்ற ெபருைமைய பிரித்வி ஷா ெபற்றார். 
இதற்கு முன்னர் பிரவீன் ஆம்ேர, ஆர்.பி.சிங், அஸ்வின், 
ஷிகர் தவண், ேராஹித் சர்மா ஆகிேயாரும் தங்களது 
அறிமுக ஆட்டங்களில் ஆட்ட நாயகன் விருைத 
ெவன்றிருந்தனர். 

 2016-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இந்திய அணி, எதிரணிக்கு 
பாேலா ஆன் ெகாடுப்பது இது 5-வது முைறயாகும். 
ேமற்கிந்தியத் தீவுகள், இலங்ைக அணிக்கு இரு 
முைறயும், ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு ஒரு முைறயும் 
இந்திய அணி பாேலா ஆன் ெகாடுத்துள்ளது. 

 ெடஸ்ட், ஒருநாள் ேபாட்டி, டி 20 என அைனத்து 
வடிவிலான கிரிக்ெகட்டிலும் 5 விக்ெகட்கள் 
ைகப்பற்றிய 7-வது பந்து வீச்சாளர் என்ற ெபருைமைய 
ெபற்றார் குல்தீப் யாதவ். இதற்கு முன்னர் இந்த 
சாதைனைய இந்திய வீரர்களில் புவேனஷ்வர் குமார் 
நிகழ்த்தியிருந்தார். 

 பிரித்வி ஷாவுக்கு ேகாலி பாராட்டு 
 இந்திய அணியின் ேகப்டன் விராட் ேகாலி கூறுைகயில், 
இங்கிலாந்து, இந்தியா நிைலைமகைள ஒப்பிடமுடியும் என்று நான் 
நிைனக்கவில்ைல. அது மிகப்ெபரிய சவால். இங்கு நம்மிடம் உள்ள
திறைமகளுக்கு ஆதிக்கம் ெசலுத்துேவாம் என்பது புரிந்தேத. இது 
துல்லியமான ெவற்றி. ேமற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் ஆட்டம் 
பற்றி ேபசக்கூடாது, அவர்கள் தங்கள் தவறுகைள சரிெசய்து 
ெகாள்வார்கள் என்று கருதுகிேறன். எதிரணி என்ன ெசய்கிறது 
என்பதில் கவனம் ெசலுத்த விரும்பவில்ைல. நாங்கள் துல்லியமாக 
ெவன்ேறாம் என்று மட்டுேம கூற முடியும், அப்பழுக்கில்லாத ஆட்டம். 
பிரித்வி ஷா, ஜேடஜா ஆகியார் சிறப்பாக ெசயல்பட்டதில் மகிழ்ச்சி
அைடகிேறன். முதல் ஆட்டத்தில் விைளயாடிய ேபாதிலும் பிரித்வி 
ஷா ெசலுத்திய ஆதிக்கத்ைதப்  பார்த்ேதன். அவர் வித்தியாசமான 
தரநிைலயில் உள்ளவர் என்பைதக் காட்டியுள்ளார்.

அதனால்தான் ெடஸ்ட் அணிக்குள் அவரால் நுைழய முடிந்துள்
ளது. ேகப்டன் பார்ைவயிலிருந்து இது உற்சாகமூட்டுகிறது. ஜேடஜா
வும் முக்கியமான வைகயில் ரன்கைளச் ேசர்த்தார். அவர் சதம் அடிக்க
ேவண்டும் என்று விரும்பிேனாம். ேபாட்டியில் அவர், திருப்பத்ைத 
ஏற்படுத்தக்கூடியவர் என்பதில் நம்பிக்ைக உண்டு” என்றார். 

இப்போது விறபனையில்...
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மமற்கு தாம்பரம: 9840112460 திருவல்லிகமகேணி: 9962530000 விருகேம்பாககேம: 9841082297

தி.நகேர்: 7358734558 கிழககு தாம்பரம: 9380403580 மவளசமசேரி: 9444276303 ஜார்ஜ் டவுன்: 9688993366 
கோஞ்சிபுரம: 9600553299 நஙகேநல்லூர்: 9444276303 அண்்ாநகேர்: 9500076446 
வில்லிவாககேம: 9841378122 நநதம்பாககேம: 9444276303 மவலூர்: 9629497497

்பாண்டிசமசேரி: 9791470726 திருவண்்ாமலல: 9443912063, இதர ்பகுதிகேளுககு: 9382577286

த்பாலில் ப்பற: https://www.kamadenu.in/print-subscription

உஙகேள் பிரதிககு: cir@kamadenu.in என்ற முகேவரிககு மின்்னஞ்சேல் அனுப்்பவும (அல்லது)NKD <space> உஙகேள் ப்பயர் <space> உஙகேள் பின்மகோடு லடப் பசேய்து, 9773001174 என்ற எண்ணுககு குறுஞ்பசேய்தி அனுப்்பவும.

விளம்பரம பசேய்ய அணுகேவும: 94442 10177
www.kamadenu.in www.facebook.com/kamadenumagazine www.twitter.com/KamadenuTamil

நீங்கள் விரும்பிய வண்ணம் 
ஒரு முழுனையோை புதுனை வோர இதழ் 
ஞோயிறு ் தோறும்...

 புேரா கபடி லீக் 6-வது சீசன் இன்று ெதாடக்கம் 

 தமிழ் தைலவாஸ் - பாட்னா அணிகள் ேமாதல் 
   ெசன்ைன 

 புேரா கபடி ெதாடரின் 6-வது 
சீசன் ஆட்டங்கள் ெசன்ைன ேநரு 
உள்விைளயாட்டு அரங்கில் இன்று 
ெதாடங்குகிறது. இதில்  12 அணிகள் 
கலந்து ெகாண்டுள்ளன. இைவ  இரு 
பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ‘ஏ’ 
பிரிவில் புேனரி பல்தான், ஹரியாணா 
ஸ்டீலர்ஸ், யு மும்ைப, தபாங் ெடல்லி, 
குஜராத் பார்ச்சுன் ெஜயன்ட்ஸ், 
ெஜய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் ஆகிய 
அணிகளும், ‘பி’ பிரிவில் தமிழ் 
தைலவாஸ், உ.பி.ேயாதா, பாட்னா 
ைபரட்ஸ், ெதலுங்கு ைடட்டன்ஸ், 
ெபங்களூரு புல்ஸ், ெபங்கால் 
வாரியர்ஸ் ஆகிய அணிகளும் இடம் 
பிடித்துள்ளன.

இந்த ெதாடரின் லீக் ஆட்டங்கள் 
ெசன்ைன, ேசானிபட், புேன, பாட்னா, 
ெநாய்டா, மும்ைப, அகமதாபாத், 
ெடல்லி, ைஹதராபாத், ெஜய்ப்பூர், 
ெகால்கத்தா ஆகிய நகரங்களில் 
அடுத்தடுத்து நைடெபறுகிறது. சுமார் 
3 மாத காலங்கள் நைடெபறும் 
இந்தத் ெதாடரின் பிேள-ஆப் 
சுற்று ஆட்டங்கள் ெகாச்சியிலும், 
இறுதிப்ேபாட்டி மும்ைபயில் ஜனவரி 
5-ந் ேததியும் நைடெபறுகிறது.

இதில் ஒவ்ெவாரு அணியும் 
தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற 
அணிகளுடன் தலா 3 முைற ேமாத 
ேவண்டும். அடுத்து எதிர் பிரிவில் 
உள்ள அணிகளுடன் தலா ஒருமுைற 
ேமாத ேவண்டும். ேமலும் எதிர் 

பிரிவில் உள்ள ஒரு அணியுடன் 
மட்டும் ைவல்டு கார்டு சுற்றில் 
விைளயாட ேவண்டும். இதன்படி 
ஒவ்ெவாரு அணியும் ெமாத்தம் 22 
ஆட்டங்களில் விைளயாடும். லீக் 
சுற்று முடிவில் இரு பிரிவிலும் முதல் 
3 இடங்கைள பிடிக்கும் அணிகள் 
பிேள-ஆப் சுற்றுக்கு முன்ேனறும்.

3 எலிமிேனட்டர், 2 தகுதி 
சுற்று ஆட்டங்கைளத் ெதாடர்ந்து 
இறுதிப் ேபாட்டி நைடெபறும். 
லீக் ஆட்டங்களின் முதற்கட்டம் 
ெசன்ைனயில் இன்று ெதாடங்கி 
வரும் 11-ம் ேததி வைர 
நைடெபறுகிறது. ெசன்ைன ேநரு 
உள்விைளயாட்டரங்கில் இன்று 
இரவு 8 மணிக்கு நைடெபறும் 

ெதாடக்க ஆட்டத்தில் அஜய் தாக்குர் 
தைலைமயிலான தமிழ் தைலவாஸ் 
அணி, நடப்பு சாம்பியனான, பாட்னா 
ைபரட்ஸ் அணியுடன் ேமாதுகிறது. 
இைதயடுத்து இரவு 9 மணிக்கு 
நைடெபறும் 2-வது லீக் ஆட்டத்தில் 
புேனரி பால்தான், யு மும்பா அணிகள் 
ேமாதுகின்றன. 

 ஆட்ட நாயகனாக பிரித்வி ஷா ேதர்வு

இன்ைறய ஆட்டங்கள்
தமிழ் தைலவாஸ் - பாட்னா

ேநரம்: இரவு 8
மும்ைப - புேன
ேநரம்: இரவு 9
ேநரடி ஒளிபரப்பு:
ஸ்டார் ஸ்ேபார்ட்ஸ்

  ெசன்ைன 
ஜவாஹர்லால் ேநரு 
ஸ்ேடடியத்தில் 
ேநற்று நைடெபற்ற 
ஐஎஸ்எல் கால்பந்துப் 
ேபாட்டியின் 
லீக் ஆட்டத்தில் 
ெசன்ைனயின் 
எப்சி, ேகாவா 
அணிகள் ேமாதின. 
ேபாட்டியின்ேபாது 
பந்ைத வசப்படுத்தப் 
ேபாராடும் வீரர்கள். 
இந்த ஆட்டத்தில் 
ேகாவா அணி 3-1 
என்ற ேகால் கணக்கில் 
ெவற்றி கண்டது. 
ேகாவா அணிக்காக 
எடு ெபடியா, ெபரான் 
ேகாேராமினாஸ், 
மவுட்டாடா பால் 
ஆகிேயார் தலா ஒரு 
ேகாலடித்து ெவற்றி 
ேதடித் தந்தனர். 
ெசன்ைன அணிக்காக 
எலி சபியா ஒரு 
ேகாலடித்தார்.படம்: எம். ேவதன்.

  ஆக்ேராஷமான ஆட்டம்
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